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 طوس  مطحف أضحاب الّ 
 

 قراءة لكٍّ نن اإلنام: ابن اعمر، واعضم،
اطبيَّة  والكسايئ  نن طريِق الشَّ

رَّةوخلف العارش نن طريق   ادل 
 

 مجع وتأيلف
 َأْحـَمد َأْحـَمد َطـَه اْلَخَلـِفّي

ص   خط  يِف  َتخ ِ ِر الَّشَّ زْهخ
خ
اءخاِت وخُعلُوِم الُْقْرآِن ِننخ األ  ِِف الِْقرخ

يِف  ِ ِر الَّشَّ زْهخ
خ
اِت بِاأل اءخ ِريِم والِْقرخ رُِّس الُْقرآِن الْكخ  ُندخ

اِت الْعخَّْشِ  اءخ اوخ  ُنْقرِئُ الِْقرخ لخيْهخ ِة عخ ائِدخ ْربخِع الزَّ
خ
 اأْل



 

 
ب طوس مصحفأصحابالت 

 
 F 

ْر َوَأعِّْن ََي َكرِّمي  َرب ِّ َيس ِّ
 

احلمُد هلِل رّب العادلٌن، وُأصّلي وُأسّلُم على ادلبعوث رمحًة للعادلٌن، نبّينا دمحم وعلى آلو وأصحابو، ومن 
 اتّبع سنّتو إبحساٍن إىل يوِم الّدين...

 * أما بعد:
ستِقيم، َمْن ََاَل بِِو فإّن القرآَن الكرمَي ُىو حبُل هللَا اْلَمتٌن، َونورُُه اْلُمبٌن، َوالذّكُر احَلِكيم، َوىو الّصراُط ادل

 َصدق، َوَمن َحَكَم بِِو َعَدل، َوَمن َعِمَل ِبِو ُأجر، َوَمْن َدَعا إِلَْيِو ُىِدَي إىل ِصراٍط ُمستِقيم...
ام: مَ كلٍّ مَن الِ   راءةَ َِ  َوُىَو ََيْمعُ  ؛«أصحاب التوس ط مصحف»فبٌَن يدْيَك _َأِخي اْلَكرمي_:  وبعد:

حيُث ِإنين مل ، «الّدرة»من طريِق  ارهيَ تِ  اخْ لف ِف خَ ، وَ «الّشاطبية»من طريِق  يّ ائِ سَ الكِ م، وَ اصِ عَ ر، وَ امِ عَ  نِ ابْ 
َفأْحببُت َأْن أَُيّسَر ، «ادلتصل، وادلنفصل»ن ادلّديْ كتااًب مستقّّلً َيمُع أحكاَم َراءة أصحاب الّتوّسط ف   أجد

ذلُم، َفَجَمْعُت َىذا الِكَتاب... َساِئًّل اْلَمْوىَل تَباَرَك وتَ َعاىل أَْن َعلى ُطّّلب اْلعْلِم ىِذِه القراَءات، وأْن أَُّرهبا 
ِنوِ  ، َوَأْن يَ ْعِصَم أَْلِسنَ تَ َنا ََيْعَلُو َخالصاً ِلوْجِهِو اْلَكرمي، َوأْن ينفعنا بِِو، َوأْن يَنَفَع بِِو ُكّل ِمِن اطَّلَع َعَلْيِو، َوََرأَ ّنَُضمَّ

ََّْلَمَنا من اخل يٌب...َوَأ ََريٌب رلُِ  طِأ َوالزَّلِل، ِإنُّو 
 كتبو
 ي  فِّ لَ أمحد الَ 

 األزىري   مقرئ  الْ 
 لوس أجنلوس _ أمريكا
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ج طوس مصحفأصحابالت 

 
 منهج الكتاب 

 ترمجت لكّل َارئ من القراِء األربعة ترمجة سلتصرة، مع ذكر بعض أصوذلم. أوال:
تختلف فيها بٌن القراء األربعة، موححا  ادلكلمات الأذكر ف ىامش كل صفحة ما ورد فيها من  اثنيا:

، وأمهلت ما وافقوا فيو رواية حفص عن _حسب االستطاعة_ كيفية نطقها، وكتابتها حسب نطق أصحاهبا
 عاصم.

الفتح »، و«الدغام الصغًن» :أذكر ف ىامش الصفحة من األسفل بعض األصول من ابب اثلثاً:
 «.والمالة

حّمْنُت ىذا الكتاب القراءات األربع حسب ما ورَد ذكرىم ف الشاطبية والتيسًن، والدرة  رابعاً:
 والتحبًن، ومل أكتِف ّنا ذُكَر ف الشاطبية، وأمهلت ما خرجوا فيو عن طريقهم.



 

 
د طوس مصحفأصحابالت 

 
 ترمجة القراء األربعة ورواتهم وبعض أصوهلم 

 بن عامر الّشاميا :اإلمام
هللا بن عامر بن يزيد بن متيم بن ربيعة اليحصيب. إمام أىل الشام. أخذ القراءة عرحا عن أيب  ُىو عبد 

 .(ٔ)ى ٛٔٔالدرداء وغًنه. روى القراءة عنو عرحا حيٍن الذماري. توف سنة 
 راوَي اْبن َعامِّر: ىَِّشام، َواْبن ذَْكَوان:

. َرأ على الراوي األول، ىَِّشام:  َلِميُّ الدَِّمْشِقيُّ اِر ْبِن ُنَصًْنِ ْبِن َمْيَسَرَة السُّ ُىو أَبُو اْلَولِيِد ِىَشام ْبُن َعمَّ
رأ ، وغًنه من أصحاب حيٍن الذماري. َو اِك ِعرَاِك ْبِن َخاِلِد ْبِن َزْيِد ْبِن َصاِلٍح اْلِمّرِيِّ الدَِّمْشِقيِّ  َأيب الضَّحَّ

 .(ٕ)ى ٕ٘ٗزِيَد احْلُْلَواِنُّ، وغًنه. توف سنة عليو َأمْحَُد ْبُن يَ 
رأ عليو الفضل ب طريقو: ن أَبُو احلََْسِن َأمْحَُد ْبُن يَزِيَد احْلُْلَواِنُّ. َرأ على ََاُلون، َوِىَشام، وخلف. َو

 .(ٖ)ى  ٕٓ٘بن العباس اجلمال، وغًنىم. توف سنة شاذان، وجعفر بن دمحم، واحلسن 
ُىو اِلَماُم أَبُو َعْمرٍو َعْبُد هللِا ْبُن َأمْحََد ْبِن ِبْشِر ْبِن ذَْكَواَن اْلُقَرِشيُّ اْلِفْهرِيُّ ذكوان:  الراوي الثاين، ابن

. َرأ على َأيب ُسَلْيَماَن أَيُّوَب ْبِن مَتِيٍم التَِّميِميِّ الدَِّمْشِقيِّ  رأ عليو أَبُو َعْبدالدَِّمْشِقيُّ ْبُن اَّللَِّ َىاُروُن  ، وغًنه. َو
 .(ٗ)ى  ُٕٕٗموَسى ْبِن َشرِيٍك الت َّْغِليبُّ، اْلَمْعُروف اِبأْلَْخَفِش، وغًنه. توف سنة 

ْغِليبُّ، اْلَمْعُروف اِبأْلَْخَفِش. مقرئ حنوي ثقة. َرأ  أَبُو َعْبد طريقو: اَّللَِّ َىاُروُن ْبُن ُموَسى ْبِن َشرِيٍك الت َّ
رأ عليو النقاش، وابن األخرم. توف سنة   .(٘)ى  ٕٜٕعلى ابن ذكوان. َو

                                                 
 (.ٖٕٗ/ٔ،)«غاية النهاية»(، ٜٗ – ٙٗوٓٔ،)ص:«معرفة القراء الكبار»انظر:( ٔ)
 (.٘ٔٔ،)ص:«معرفة القراء الكبار»(، ٖٕٖ/ٔٔ،)«سًن أعّلم النبّلء»(، ٕٓٔ/ٖ،)«شذرات الذىب»( انظر:ٕ)
 وما بعدىا(.ٜٗٔ/ٔ،)«غاية النهاية»(، ٜٕٔ،)ص:«معرفة القراء الكبار»( انظر:ٖ)
 (.ٔٚ/ٔ،)«غاية النهاية»(، ٚٔٔ،)ص:«معرفة القراء الكبار»(، ٘/٘،)«اجلرح والتعديل»(، ٕٜٔ/ٖ)،«شذرات الذىب»( انظر:ٗ)
 (.ٜٖ٘/ٓٔ،)«سًن أعّلم النبّلء»(، ٖ٘ٛ/ٖ،)«شذرات الذىب»( انظر:٘)



 

 
ه طوس مصحفأصحابالت 

 
 منهج اإلمام ابن عامر يف القراءة 

اد لو بعضهم البسملة استحبااب من طريق لو الوصل والسكت بٌن السورتٌن من طريق الشاطبية، وز  -ٔ
الشاطبية، واحلق أن لو السكت والوصل فقط من طريق الشاطبية، ولو البسملة والسكت والوصل من طريق 

فال« براءة»و «األنفال»الطيبة، ولو بٌن   ، والسكت، والوصل.َو
 لو التوّسط ف ادلّديِن ادلتصل، وادلنفصل، ّنقدار أربع حركات. -ٕ
ذلشام ف اذلمزة الثانية من اذلمزتٌن ادللتقيتٌن ف كلمة التسهيل والتحقيق، مع الدخال إذا كانت  -ٖ

 .﴾حنو: ﴿أَأَْنَذْرتَ ُهْم، أَأَِلدُ  مفتوحة،
 .َأُؤنَ بُِّئُكْم﴾﴿مضمومة، حنو:  ولو التحقيق مع الدخال وعدمو إذا كانت

لو فيها ف إال ف سبعة مواحع؛ ﴾أَئِنَُّكم﴿ مكسورة، حنو: ولو التحقيق مع الدخال وعدمو إذا كانت
، [ٖٔٔ:األعراف﴾]راً جَ ا أَلَ نَ لَ  نَّ إِ أَ ﴿، [ٔٛ:األعراف﴾]ونَ تُ أْ تَ لَ  مْ كُ نَّ ئِ أَ ﴿وىي:  ،التحقيق مع الدخال فقط

، [ٕ٘:الصافات﴾]ٌنَِ دِّ صَ مُ الْ  نَ مِ لَ  كَ نَّ إِ أَ ﴿، [ٔٗ:الشعراء﴾]راً جْ أَلَ  انَ لَ  نَّ إِ أَ ﴿، [ٙٙ:مرمي﴾]تُّ ا مِ ا مَ ذَ ءِ أَ ﴿
َُْل ، [ٙٛ:الصافات﴾]ةً آذلَِ  اكً فْ ئِ أَ ﴿ األخًن ذلشام  «فّصلت»وف موحع  [،ٜ:فصلت﴾]ونَ رُ فُ كْ تَ لَ  مْ كُ نَّ ئِ أَ ﴿

  وجو آخر ىو التسهيل مع الدخال
 أّما: ابن ذكوان فيقرأُ مثل حفص.

ف، وذلك على تفصيل يذكر ف زللو. -ٗ  يغًن ىشام اذلمز ادلتطرف عند الَو
 ابن ذكوان فيقرأُ مثل حفص.أّما: 

 ،[ٛٗ]األنفال:﴾ َوِإْذ َزيَّنَ ، ﴿[ٙٙٔ]البقرة:يدغم ىشام ذال ﴿إذ﴾ ف حروفها الستة، حنو: ﴿ِإْذ تَ بَ رََّأ﴾ -٘
َنا﴿ ْعُتُموهُ ﴿ ،[ٕ٘]احلجر:﴾ ِإْذ َدَخُلوا َعَلْيوِ ﴿ ،[ٜٕ]األحقاف:﴾ َوِإْذ َصَرف ْ َجاُءوُكْم ِإْذ ﴿ ،[ٕٔ]النور:﴾ َلْوال ِإْذ َسَِ

 .وحدىا وأظهر عند اخلمسة الباَية وأدغم ابن ذكوان عند الدال، [ٓٔ]األحزاب:﴾ ِمْن فَ ْوَُِكم
والثاء ف التاء  ،[٘ٗٔ]آل عمران:﴿يُرِْد ثَ َواَب﴾ حنو:  «الثاء»ف  «الدال»ويدغم ابن عامر من الروايتٌن 

عا، والذال ف التاء ف ﴿أَ  عت،ف ﴿لَِبْثت، لَِبثْ ُتم﴾ حيث َو يدغم و  َخْذُُت، َأَخْذُت، اَّتََّْذُت﴾ حيثما َو
 .[ٔ]القلم:﴾ ن والقلم﴿، و[ٕ_ٔ]يس:﴾ يس والقرآن﴿: َولو تعاىل ، من«الواو»ف  «النون»

َر ََنِظريَن ِإََنُه﴾  -ٙ ، وألف ﴿َوَمشاِرُب﴾، [ٖ٘]األحزاب:مييل ىشام ألف ﴿ِإََنُه﴾ ف َولو تعاىل: ﴿َغي ْ
، وألف ]الكافرون[ ﴾َعاِبدٌ ، َعاِبُدونَ ، وألف ﴿[ٖٚ]يس:من َولو تعاىل: ﴿َوذَلُْم ِفيَها َمَناِفُع َوَمَشاِرُب...﴾ 

 .[٘]الغاشية:﴾ ُتْسَقى ِمْن َعٌْنٍ آنَِيةٍ ﴿آنَِيٍة﴾، من َولو تعاىل: ﴿



 

 
و طوس مصحفأصحابالت 

 
ف القرآن الكرمي،  عشر موحعا مخسةف  بفتح اذلاء، وألف بعدىا يقرأ ىشام لفظ: ﴿ِإبْ رَاِىيم﴾ -ٚ 

 .، ووافقو ابن ذكوان ف سورة البقرة لكن ِنلف عنو﴾ماِإبْ رَاىَ ﴿سنذكرىم ف مواحعهم ف القرآن، فَ ُتقرأ: 
﴿اْلِمْحرَاِب﴾ اجملرور، حيثما وردت ، ﴾مييل ابن ذكوان األلف ف األلفاظ اآلتية: ﴿َجاء، َشاء -ٛ

 ىذه األلفاظ.
﴿اْلِمْحرَاَب﴾ ادلنصوب،  ﴿مِحَارَِك﴾،وكذلك مييل ابن ذكوان اآللفاظ اآلتية لكن ِنلف عنو: 

 ،﴾  .﴿ِعْمرَاَن﴾، ﴾َواْلِْكرَامِ ، ﴿﴾احلَِْمارِ ﴿﴿إْكرَاِىِهنَّ
زَاَد﴾ ِنلف عنو حيثما ورد ف القرآن الكرمي، إال ادلوحع األول ف سورة ﴿وكذلك مييل ابن ذكوان لفظ 

ُ َمَرًحاَولو تعاىل: ﴿البقرة، وىو   [.ٓٔ﴾]البقرة:ِف َُ ُلوهِبِْم َمَرٌض فَ زَاَدُىُم اَّللَّ
، فيصًن ﴾اسَ يَ لْ إِ ﴿بوصل مهزة  ،[ٖٕٔ]الصافات:﴾ اسَ يَ لْ إِ  نَّ إِ وَ َولو تعاىل ﴿ َرأ ابن ذكوان ِنلف عنو -ٜ

ف على  ،﴾اسَ يَ لْ  نَّ إِ وَ ، فتُ ْقرأ ﴿اللفظ بّلم ساكنة بعد إن هبمزة مفتوحة ألن  ﴾اسَ يَ لْ ﴿أَ ابتدأ  ﴾نَّ إِ وَ ﴿فإن َو
هبمزة َطع مكسورة ف احلالٌن، وىو الوجو  ﴾اسَ يَ لْ إِ ﴿غًنه يبتدئ و  ،«أل»دخلت عليو  «ايس»األصل 

 الثاِن البن ذكوان، والوجهان عنو صحيحان.



 

 
ز طوس مصحفأصحابالت 

 
 عاصم الكويف: اإلمام 

رأ عليو ُشْعَبة َوَحْفص ُىَو َعاِصم بن هبدلة أيب النجود. َرأ على أيب عبد الرمحن السلمي،  وغًنه. َو
يل سنة ٕٚٔوغًنمها. توف سنة   .(ٔ)ى ٕٛٔى ، َو

 راوَي عاصم: ش ْعَبة، َوَحْفص:
ُىو أَبُو َبْكٍر ُشْعَبة ْبُن َعيَّاِش ْبِن َساملِِ احْلَنَّاِط اأْلََسِديُّ اْلُكوِفُّ، َرأ على المام الراوي األول، ش ْعَبة: 

رأ  ، وغًنه. وتوف سنة عاصم، وغًنه. َو ٍد اْلُعَلْيِميُّ يل  ٖٜٔعليو حَيٍَْن ْبُن زُلَمَّ  .(ٕ)ى  ٜٗٔى ، َو
. إمام ثقة. روى القراءة عن  طريقو: ْلِحيُّ أَبُو زََكرايَّ حَيٍَْن ْبُن آَدَم ْبِن ُسَلْيَماَن ْبِن َخاِلِد ْبِن َأَسٍد الصِّ

َعْيب ْبن أَيُّوَب ْبِن ُرَزْيٍق الصَّرِيِفييِنُّ، وأَبُو مَحُْدوَن الطَّيُِّب ْبُن ُشْعَبة، وغًنه. وروى القراءة عنو أَبُو َبْكٍر شُ 
، وغًنمها. توف سنة  ْىِليُّ اْلبَ ْغَداِديُّ  .(ٖ)ى ِٖٕٓإَْسَاِعيَل ْبِن َأيب تُ رَاٍب الذُّ

أْلََسِديُّ اْلُكوِفُّ اْلَغاِحرِيُّ اْلبَ زَّاز. ُىو أَبُو ُعَمَر َحْفص ْبُن ُسَلْيَماَن ْبِن اْلُمِغًنَِة االراوي الثاين، َحْفص: 
بَّاِح ْبِن  ٍد ُعبَ ْيُد ْبُن الصَّ رأ عليو أَبُو زُلَمَّ أخذ القراءة عرحا وتلقيًنا عن المام عاصم، وىو ربيب عاصم. َو

، وغًنه. وتوف سنة  ْهَشِليُّ اْلُكوِفُّ ُّتَّ اْلبَ ْغَداِديُّ  .(ٗ)ى  ُٓٛٔصبَ ْيٍح الن َّ
. مقرئ ثقة. أخذ القرا :طريقو ْهَشِليُّ اْلُكوِفُّ ُّتَّ اْلبَ ْغَداِديُّ بَّاِح ْبِن ُصبَ ْيٍح الن َّ ٍد ُعبَ ْيُد ْبُن الصَّ ءة أَبُو زُلَمَّ

ُروزَاِنُّ اأْلُْشَناِنُّ، وغًنه. توف سنة  رأ عليو َأمْحَُد ْبُن َسْهِل ْبِن اْلَفي ْ  .(٘)ى ٜٕٔعن َحْفص. َو

                                                 
 (.ٖٙٗ/ ٔ،)«غاية النهاية»وما بعدىا(، ٓٗٗ/ٙ،)«اجلرح والتعديل»(، ٚٛٗ/ٙ،)«التاريخ الكبًن»انظر:ٔ) )
 وما بعدىا(.ٕٖ٘/ٔ،)«غاية النهاية»(، ٜٖ٘/ٚٔ،)« أعّلم النبّلءسًن»( انظر:ٕ)
 وما بعدىا(.ٖٖٙ/ٕ،)«غاية النهاية»وما بعدىا(، ٜٜ،)ص:«معرفة القراء الكبار»( انظر:ٖ)
 (.ٕٗ٘/ٔ،)«غاية النهاية»(، ٗٛ،)ص:«معرفة القراء الكبار»(، ٖٖٙ/ٕ، )«التاريخ الكبًن»(، ٖٚ٘/ٕ،)«شذرات الذىب»( انظر:ٗ)
 وما بعدىا(.ٜ٘ٗ/ٔ،)«غاية النهاية»وما بعدىا(، ٕٓٔ،)ص:«معرفة القراء الكبار»( انظر:٘)



 

 
ح طوس مصحفأصحابالت 

 
 عاصم يف القراءة منهج اإلمام 

ف والسكت والوصل.« براءة»و« األنفال»لو البسملة بٌن السورتٌن إالَّ بٌن  -ٔ  فلو الَو
 لو التوّسط ف ادلّديِن ادلتصل، وادلنفصل، ّنقدار أربع حركات. -ٕ
ف  ، وألف ﴿أَْعَمى﴾[ٚٔ]األنفال: ﴾َوَلِكنَّ اَّللََّ َرَمىمييل شعبة ألف ﴿َرَمى﴾، من َولو تعاىل: ﴿ -ٖ

 ﴾َوَمْن َكاَن ِف َىِذِه أَْعَمى فَ ُهَو ِف اآْلِخَرِة أَْعَمى َوَأَحلُّ َسِبيًّل ﴿، ومها َولو تعاىل: «السراء»موحعي 
، وألف ﴿رَاَن﴾، من َولو [ٖٛ]السراء:﴾َوَنَى َِنَانِِبوِ ﴾، من َولو تعاىل: ﴿ىاذلمزة ف ﴿َونََ ، و [ٕٚ]السراء:

َشَفا ، وألف ﴿َىاٍر﴾، من َولو تعاىل: ﴿[ٗٔ]ادلطففٌن:﴾ َعَلى َُ ُلوهِبِْم َما َكانُوا َيْكِسُبونَ َكّلَّ َبْل رَاَن تعاىل: ﴿
 .[ٜٓٔ]التوبة: ﴾ُجُرٍف َىارٍ 

 ﴾ِبْسِم اَّللَِّ رَلْرَاَىا َوُمْرَساَىااَىا﴾، من َولو تعاىل: ﴿﴿رَلْرَ ف لفظ األلف اليت بعد الراء ومييل حفص 
 .القرآن األلف اليت بعد الراء إال ف ىذه الكلمةومل ميل ف  ،[ٔٗ]ىود:

 بَ ْعِديَ ، فَ ُتقرأ: ﴿[ٙ]الصف:﴾ ِمْن بَ ْعِدي اَْسُُو َأمْحَدُ يفتح شعبة وصّل ايء الحافة من َولو: ﴿ -ٗ
 ﴾.اَْسُوُ 

يَ ويسكن شعبة ايء الحافة من َولو تعاىل: ﴿ ي ، فَ ُتقرأ: ﴿[ٙٔٔ]اآلية: ﴾ِإذَلٌَْنِ  َوأُمِّ ، ويسكن ﴾ِإذَلٌَْنِ َوأُمِّ
، ويسكن الياء ف ﴾ِإالَّ َعَلى اَّللَِّ  ف كّل القرآن الكرمي، حنو َولو تعاىل: ﴿ِإْن َأْجرِي أيضًا ايء ﴿َأْجرِي﴾

، ويسكن ايء  ﴿بَ ْييِت﴾ ف كّل القرآن الكرمي، [ٜٚ]األنعام:﴿َوْجِهي للَِّذي﴾ ، و[ٕٓ]آل عمران:﴿َوْجِهي هلِل﴾ 
بَ ْييِت ، ﴿[ٕٙ]احلج:﴾ لِلطَّائِِفٌَن َواْلَقاِئِمٌنَ  بَ ْييِت ، و﴿[ٕ٘ٔ]البقرة:﴾ َواْلَعاِكِفٌنَ  لِلطَّائِِفٌنَ  يِت بَ يْ مثل َولو تعاىل: ﴿ 

 .[ٙ]الكافرون:﴾ ِدينِ  َوِل َلُكْم ِديُنُكْم ، وكذلك أسكن ايء ﴿[ٕٛ]نوح:﴾ ُمْؤِمًنا
فًا ف لفظ: ﴿آََتِن﴾، من  -٘ رٌ َولو تعاىل: ﴿حيذف شعبة الياء الزائدة وصًّل وَو ﴾ آََتِن اَّللَُّ َخي ْ

فاً فلو  [ٖٙ]النمل: ، أَْو ِإثْ َباُت اْلَياِء َساِكَنةً فيقف على النون ابلّسكون، أمَّا حفص فيقرأ إبثباهتا وصّلً، وأّما َو
ُكونِ َحْذفُ َها َمَع اْلَوَِْف َعَلى النُّوِن ابِ   .لسُّ

َر اْلُمْؤِمِنٌنَ  ينِِ َلدْ ْن مِ ﴾، من َولو تعاىل: ﴿وِ نِ دْ لَ لفظ ﴿َرأ شعبة  -ٙ إبسكان ، [ٕ]الكهف:﴾ َويُ َبشِّ
 الدال مع إمشامها الضم وكسر النون واذلاء ووصلها بياء ف اللفظ.

ب  َغْيثِّ النـَّْفعِّ  اِكَنِة َعَلى َما »: َوقَاَل َصاحِّ اِل السَّ َفتَ ٌْنِ َعِقَب النُّْطِق اِبلدَّ َواْلُمرَاُد اِبِلمْشَاِم ُىَنا َحمُّ الشَّ
رُِىْم.  اِنُّ، َوَعْبُد اَّللَِّ اْلَفارِِسيُّ َوَغي ْ  ذََكَرُه َمِكىٌّ َوالدَّ

ب  الرَّْوَضةِّ: . َوقَاَل َصاحِّ ًئا ِمَن الضَّمِّ  ِإمْشَاُمَها َشي ْ



 

 
ط طوس مصحفأصحابالت 

 
اِل.اأَلْىَوازِّي   َوَصرَّحَ   ِة الدَّ  فَ َقاَل: اِبْخِتَّلِس َحمَّ

اِل َبْل َمَعُو تنبهنا َعَلى َأنَّ َأْصَلَهاَوقَاَل اْْل ْعََبِّي   اى .  (ٔ)«الضَّمُّ َوَسَكَنْت ََّتِْفيًفا : الَ َيُكوُن اِلمْشَاُم بَ ْعَد الدَّ
 .(ٕ)«احلََْق َمَع اجْلُْعََبِيُّ  َوالظَّاىُر َأنَّ » وقال الشيخ عبد الفتاح القاضي: 

                                                 
 (.ٜٓٔ، )ص:«البدور الزاىرة»(، ٖٛٙ، )ص:«غيث النفع»انظر:  (ٔ)
 (.ٜٓٔ، )ص:«البدور الزاىرة»انظر:  (ٕ)



 

 
ي طوس مصحفأصحابالت 

 
 الكسائياإلمام  

. «اْلِكَساِئيّ »فًنوز األسدي الكوف ادلعروف ب  ُىو أبو احلسن علي بن مَحَْزة بن عبد هللا بن هبمن بن 
أخذ القراءة عرحا عن مَحْزَة الزايت وغًنه. أخذ القراءة عنو عرحا َحْفص بن عمر الدوري، وغًنه. توف سنة 

 .(7)ى  ٜٛٔ
: أبو احلارث، وأبو عمرو الدوري:  راوَي اْلكَِّسائِّي 

. َرأ على المام  الراوي األول، أبو احلارث: ُىو اِلَماِم أَبُو احْلَاِرِث اللَّْيُث ْبُن َخاِلٍد اْلبَ ْغَداِديُّ
 .(ٕ)ى  ٕٓٗاْلِكَساِئّي، وغًنه. وروى القراءة عنو عرحا وَساعا اْلَفْضُل ْبُن َشاَذاَن، وغًنه. توف سنة 

ُد ْبُن حَيٍَْن اْلبَ ْغَداِديُّ اْلَمْعُروف اِبْلِكَساِئّي الصَِّغًِن. مقرئ جليل ثقة.  طريقو: ابن حييي: أَبُو َعْبِد اَّللَِّ زُلَمَّ
أخذ القراءة عرحا عن أيب احلارث الليث بن خالد، وغًنه. وروى القراءة عنو عرًحا وَساًعا أمحد بن احلسن 

يل غًن ذلكٕٛٛف سنة البطي، وغًنه. تو   .(ٖ)ى ، َو
ورِيُّ  ُعَمَر َحْفص ْبنُ  بُوأَ  ُىو الراوي الثاين، الدوري:  اْلبَ ْغَداِديُّ  ُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعزِيِز ْبِن َصْهَباَن الدُّ

رأ عليو الضَّرِير ، وغًنه. توف سنة يَزِيَد احْلُْلَواِنُّ  ْبنُ  احلََْسِن َأمْحَدُ  وأَبُ . َرأ على إَساعيل بن جعفر، وغًنه. َو
 .(ٗ)ى  ٕٙٗ

رأ عليو ابن  طريقو: النصييب: ِد ْبِن َأَسٍد النَِّصييبُّ الضَّرِير. َرأ على الدوري. َو أَبُو اْلَفْضِل َجْعَفُر ْبُن زُلَمَّ
 .(٘)ى ٖٚٓاجللندي، وغًنه. توف سنة 

 ىذا الطريُق طريٌق آَخُر غًُن طريِقو عن أيب عمرو. تنبيو:* 

                                                 
 (.ٖ٘٘/ٔ،)«غاية النهاية»(، ٖٚ،)ص:«معرفة القراء الكبار»(، ٜٕ٘/ٖ،)«وفيات األعيان»( انظر:ٔ)
 (.ٖٗ/ٕ،)«غاية النهاية»(، ٕٗٔ،)ص:«معرفة القراء الكبار»(، ٜٕٕ/ٖ،)«أنباه الرواه»(، ٖٛٔ/ٖ،)«شذرات الذىب»( انظر:ٕ)
 (.ٜٕٚ/ٕ،)«غاية النهاية»(، ٙٗٔ،)ص:«معرفة القراء الكبار»( انظر:ٖ)
 (.ٖٕٗ/ٜ،)«سًن أعّلم النبّلء»(، ٖٛٔ/ٖ،)«اجلرح والتعديل»وما بعدىا(، ٕٕٔ/ٖ،)«الذىب شذرات»( انظر:ٗ)
 (.ٜ٘ٔ/ٔ،)«غاية النهاية»(، ٜٖٔ،)ص:«معرفة القراء الكبار»( انظر:٘)



 

 
ك طوس مصحفأصحابالت 

 
 يف القراءة الكسائي منهج اإلمام 

ف والسكت والوصل.« براءة»و« األنفال»لو البسملة بٌن السورتٌن إالَّ بٌن  -ٔ  فلو الَو
 لو التوّسط ف ادلّديِن ادلتصل، وادلنفصل، ّنقدار أربع حركات. -ٕ
ََْد﴾ وَتء الّتأنيث والم ﴿َىلْ حروفها يدغم ذال ﴿ِإْذ﴾ ف  -ٖ َو َبْل﴾ ف  ،عدا اجليم، ويدغم دال ﴿

ُهمْ  َمنْ فَّ  اْذَىبحروف كّل منهم، ويدغم الباء اجملزومة ف الفاء، حنو: ﴿ََاَل  ، ويدغم [ٖٙ]السراء:﴾ تَِبَعَك ِمن ْ
ف التاء ف ، ويدغم الذال [ٜ]سبأ:﴾ُم اأْلَْرضَ هبُِّ  ِسفيَْ َشْأ يَ ِإْن الفاء اجملزومة ف الباء، ف َولو تعاىل: ﴿

َوِإِّنِ ، و﴿[ٕٚغافر:]﴾ ِبَريبِّ َوَربُِّكمْ  تُّ ُموَسى ِإِّنِ ُعذَوََاَل ﴾، من َولو تعاىل: ﴿تُّ األلفاظ اآلتية ﴿ُعذ
وََكَذِلَك َسوََّلْت ِل َها ت ُّ فَ نَ َبذ ﴾، من َولو تعاىل: ﴿َهات ُّ فَ نَ َبذ، و﴿[ٕٓ]فصلت:﴾ ِبَريبِّ َوَربُِّكْم َأْن تَ ْرمُجُونِ  تُّ ُعذ

﴾ حيثما وردت، ويدغم الثاء ف التاء ف األلفاظ اآلتية: ُتُّ ، اَّتََّذتُّ َخذ، أَ ُتُّ ﴿َأَخذو ،[ٜٙ]طو:﴾ نَ ْفِسي
﴾ كهيعص ذكر﴿:َولو تعاىل من« الذال»ف  «الدال»ويدغم  .حيثما وردت﴾ موىاأورثتُّ ، ملبثتُّ  ،لبثتُّ ﴿

ف  «النون»يدغم و ، [ٕٗٛ:البقرة] ﴾ويعذب من يشاء﴿: من َولو تعاىل «ادليم»ف  «الباء»يدغم و  ،[ٕ_ٔ]مرمي:
 .[ٔ]القلم:﴾ ن والقلم﴿، و[ٕ_ٔ]يس:﴾ يس والقرآن﴿: َولو تعاىل ، من«الواو»

 حيثما ورد ىذا اللفظ. ﴾يَ ْفَعُل َذِلكَ ﴿الّلم اجملزومة ف الذال، ف َولو تعاىل:  ويدغم أبو احلارث
مال ما كان على وزن ، وكذا أايء حتقيقًا حنو: ﴿اذلدى، وأتى﴾ كل ألف منقلبة عن  َرأ إبمالة -ٗ

حنو:  ،. وكل ألف رَست ايء ف ادلصحف«فعاىل»وكذا  ،أو مضمومتها أو مكسورهتا مفتوحة الَفاءِ  «لىعفَ »
، أمال من الواوي ﴿الرابكذا و  ،ما زكى﴾، على، حىت، إىل، واستثىن من ذلك ﴿لدى ،﴿بلى، مىت﴾

 محزة ف األربعة. َراءة المام سجى﴾ سلالفاً ، تّلىا، طحاىا، العلى﴾ وأمال ﴿دحاىا ،القوي ،لضحىا
 وإذا زاد الواوي عن ثّلثة أحرف أمالو ألنو ابلزايدة يصًن ايئياً حنو: ﴿تزكى، تتلى﴾.

عت إمالة كَبى رَاَن َعَلى َكّلَّ َبْل ﴿لفظ ﴿رَاَن﴾ من َولو تعاىل: وأمال  ،وأمال ﴿التوراة﴾ حيث َو
وأمال األلف الواَعة بٌن رائٌن اثنيتهما مكسورة حنو: ﴿األبرار،  [ٗٔ]ادلطففٌن: ﴾وهِبِْم َما َكانُوا َيْكِسُبونَ َُ لُ 

أمال النون واذلمزة و  ،[ٜٓٔ:التوبة]﴾ َعَلى َشَفا ُجُرٍف َىارٍ ﴿، من َولو تعاىل: األشرار﴾ وأمال ألف ﴿ىار﴾
ْنَساِن أَْعَرَض َوَنَى َِنَانِِبوِ ، من َولو تعاىل: ﴿﴿نى﴾ ف لفظ ، ٖٛ:السراء]﴾ َوِإَذا أَنْ َعْمَنا َعَلى اْلِ

فاً  ﴾رأىف لفظ ﴿ الراء واذلمزة أمال، و [ٔ٘:فصلتو  ﴿رأى كوكبًا﴾  حنو: ،الواَع َبل زلرك وصًّل وَو
عتا َبل ساكن حنو: ﴿رأى القمر﴾ الراء واذلمزة ومييل [ٙٚ]األنعام: فاً إذا َو ، أّما وصّلً فّل إمالة [ٚٚ]األنعام: َو

 لو فيها.



 

 
ل طوس مصحفأصحابالت 

 
ع بعد األلف ادلمالة * تنبيو:  امتنعت المالة، فإذا زال ذلك ، ساكن وسقطت األلف من أجلو إذا َو

 ، وهللا أعلم.ف عادت المالة على ما أتصلالساكن ابلَو
 ،عاتز والنا ،والقيامة ،وسأل ،والنجم ،طو]وىي: إمالة كَبى، فواصل السور األحد عشر أمالو 
واستثىن من ذلك  ،شلا ختمت فيها فواصلو ابلياء :أي والعلق[ ،والضحى ،والليل ،والشمس ،وسبح ،وعبس

وما ال يقبل  ﴾أمتا، مهسا﴿ادلبدلة من التنوين مطلقا ك  «إال»، و﴾وإذا سجى ،طحاىا ،تّلىا ،دحاىا﴿
  المالة ُنال.

والطاء واذلاء من  ،﴿كهيعص﴾ «مرمي»اذلاء والياء بفاحتة أمال وكذلك أمال الراء من ﴿الر، ادلر﴾ و 
من َولو  ،وأمال ﴿كّلمها﴾ ،واحلاء من ﴿حم﴾ ،والطاء من ﴿طس، طسم﴾ ،﴿طو﴾ والياء من ﴿يس﴾

ُلَغنَّ ِعْنَدَك اْلِكبَ َر َأَحُدمُهَا َأْو ِكَّلمُهَا تعاىل: ﴿ ا يَ ب ْ ، حنو: لّلمو﴿الرؤاي﴾ ادلعرف ابأللف وا ،[ٖٕ:السراء] ﴾ِإمَّ
َنًة لِلنَّاسِ ﴿ ُتوِن ِف ُرْؤاَيَي ِإْن  ، حنو: ﴿وكذا ﴿رؤايى﴾ ،[ٓٙ]السراء:﴾ َوَما َجَعْلَنا الرُّْؤاَي الَّيِت أَرَيْ َناَك ِإالَّ ِفت ْ أَف ْ

ُتْم لِلرُّْؤاَي تَ ْعبُ ُرونَ   .[ٕٓٗ:يوسف] ﴾ُكن ْ
، والدارِ ، ﴿أبصارِىم :حنو ،وحده األلف الواَعة َبل الراء ادلتطرفة ادلكسورة الكسائي دوريوأمال 

عاوكذ ،وأمال ﴿اجلار، جبارين﴾ ،وأوابرِىا﴾ ، ابرئكم، و﴿أنصارى ،ا ﴿الكافرين، كافرين﴾ حيث َو
 ،نم، آذاننا، طغيانم﴾وأمال ﴿اجلواِر، آذا ،واببو حنو: ﴿سارعوا، نسارع﴾ ﴾يسارعون﴿و و ،البارئ﴾

، من ﴿وزلياى﴾و ،[٘:يوسف] ﴾ََاَل اَيبُ يَنَّ اَل تَ ْقُصْص ُرْؤاَيَك َعَلى ِإْخَوِتكَ ، من َولو تعاىل: ﴿ايك﴾و﴿رؤ 
، من َولو و﴿مثواى﴾ [ٕٙٔ:األنعام] ﴾َُْل ِإنَّ َصَّلِت َوُنُسِكي َوزَلَْياَي َوشَلَاِت َّللَِِّ َربِّ اْلَعاَلِمٌنَ  َولو تعاىل: ﴿

َفَمْن تَِبَع ُىَداَي َفَّل َخْوٌف ﴾، من َولو تعاىل: ﴿ىداي﴿ ،[ٖٕ:يوسف] ﴾َأْحَسَن َمثْ َوايَ ِإنَُّو َريبِّ تعاىل: ﴿
، من َولو تعاىل: ﴾َكِمْشَكاةٍ و﴿ ،[ٖٕٔ:طو]﴾ َفَّل َيِضلُّ َواَل َيْشَقى َفَمِن ات ََّبَع ُىَدايَ ﴿و ،[ٖٛ:البقرة]﴾ َعَلْيِهمْ 

 .[ٖ٘:النور] ﴾َمَثُل نُورِِه َكِمْشَكاٍة ِفيَها ِمْصَباحٌ ﴿
 حثيما ورد ف القرآن. ﴾َمْرَحاتلفظ: ﴿انفرد الكسائي إبمالة 

ف، وذلك  -٘  :ى تفصيلعلمييل ىاء التأنيث وما َبلها ف الَو
َوذلم: ، وىو عند مخسة عشر حرفا، َيمعها ، وىو ادلتختارادلتفق على إمالتو من غًن تفصيل أواًل:

﴾، ةَ يَ  شِ اَل ﴾، ﴿ةٍ زَّ عِ أَ ﴾، ﴿ةَ تَ ي ْ مَ الْ ﴾، ﴿ةَ ثَ َّل ثَ ﴾، ﴿وليجة﴾، ﴿خليفة، حنو: ﴿«فجثت زينب لذود مشس»
 ﴾.ةُ سَ مِ ااخلَْ ﴾، ﴿ةٍ محَْ رَ ﴾، ﴿اْلفاِحَشةَ ﴿ ﴾،بَ ْلَدةٌ ﴿ ﴾،ةً وَ سْ ََ ﴾، ﴿ةٍ ذَّ لَ ﴾، ﴿ةِ لَ ي ْ لَ ﴾، ﴿ةٍ بَّ حَ ﴾، ﴿ةَ نَّ سُ ﴿



 

 
م طوس مصحفأصحابالت 

 
ع َبلو   بشرط أن يقع َبل كل  ،«أكهر»حلروف األربعة اجملموعة ف لفظ حرف من ا «اذلاء» متال إذا َو

َئةِ ﴿ :حنو ،حرف منها ايء ساكنة أو كسرة متصلة أو منفصلة بساكن  ،﴾وادلؤتفكة﴾، ﴿فئة﴾، ﴿َكَهي ْ
 ﴾زلعَبة﴿ ﴾،كبًنة﴾، ﴿وجهة﴿ ،﴾آذلة﴿

ع و  اط حق حغ: »الشاطيبالمام اجملموعة ف َول  حرف من احلروف العشرة «اذلاء»َبل تفتح إذا َو
﴾، َبْصطَةً ، ﴿﴾ةَ َّل ﴿الصَّ  ﴾،ةَ غَ ب ْ صِ ﴾، ﴿ةٍ حَ وْ رَ ﴾، ﴿ةَ اََ طَ ﴾، ﴿ةٌ احَ وَّ لَ ﴿ :حنو :حنو ،«عص خظا

َعةٌ ﴿ ةُ ﴿ ﴾،خاِلَصةً ﴾، ﴿َسب ْ اخَّ  ﴾.ِغْلظَةً ﴿ ﴾،الصَّ
ومل يكن َبلها ايء ساكنة أو كسرة متصلة  «أكهر»حرف من حروف  «اذلاء» فتح إذا كان َبلوكذلك ت

 ﴾،التهلكة﴾، ﴿ببكة﴿ ﴾،الشوكة﴿ ﴾،امرأة﴿ ﴾،براءة﴿ ﴾،النشأة﴿ :حنو ،أو منفصلة بساكن
 ، ﴾سفرة﴾، ﴿احلجارة﴾، ﴿العمرة﴾، ﴿و حسرة﴿ ﴾،سفاىة﴿ ﴾،مباركة﴿

بعض علماء القراءات ذىب إىل إطّلق المالة عند مجيع حروف اذلجاء بدون َيد أو شرط،   :اثنياً 
فلم ميل بعدىا، وىو « األلف»كإمالتها ف القسم األول، سوى أن ىذا البعض استثىن من حروف اذلجاء 

. وادلتختار وغًنىم« ابن األنباري، وابن شنبوذ، وابن مقسم، وأيب مزاحم اخلاَاِن، وفارس بن امحد»مذىب: 
د َرأت هبما.  ادلذىب األول الذي فيو تفصيل، والوجهان صحيحان َو

 يقف على التاءات ادلفتوحة ابذلاء، حنو: ﴿َشَجَرت، بقيت، جنت﴾. -ٙ
ولو: [ٖٔ]إبراىيم:﴾ َُْل لِِعَباِدَي الَِّذيَن آَمُنوايسّكن ايء الحافة ف َولو تعاىل: ﴿ -ٚ  اَيِعَباِديَ ﴿، َو

ولو: [ٙ٘]العنكبوت:﴾ الَِّذيَن آَمُنوا ِإنَّ أَْرِحي َواِسَعةٌ   .[ٓٔ]الزمر:﴾ َُْل اَيِعَباِد الَِّذيَن آَمُنوا﴿، َو
يَ ْوَم َيَِْت اَل َتَكلَُّم ف األلفاظ اآلتية: ﴿َيَِْت﴾، من َولو تعاىل: ﴿ حالة الوصل يثبت الياء الزائدة -ٛ

 .[ٗٙ]الكهف:﴾ ََاَل َذِلَك َما ُكنَّا نَ ْبغِ : ﴿ولفظ ﴿نَ ْبِغ﴾، من َولو تعاىل ،[٘ٓٔ]ىود:﴾ نَ ْفٌس ِإالَّ إبِِْذنِوِ 



 

 
ن طوس مصحفأصحابالت 

 
 اإلمام خلف العاشر 

أبو دمحم خلف بن ِىَشام بن ثعلب بن خلف بن ثعلب بن ىشيم بن ثعلب بن داود بن مقسم بن  ُىو
وإدريس، وغًنمها. توف سنة . َرأ على سليم بن مَحَْزة، وغًنه ورى القراءة عنو عرحا اسحاق غالب األسدي

 .(ٔ)ى  ببغداد ٜٕٕ
 راوَي َخَلف العاشر: إسحاق، وإدريس:

 ُّتَّ  ،اْلَمْرَوزِيُّ  اْلَورَّاقِ  اَّللَِّ  َعْبدِ  ْبنِ  ُعْثَمانَ  ْبنِ  ِإبْ رَاِىيمَ  ْبنُ  ْسَحاقُ إِ  َويَ ْعُقوبأَب ُ  : ُىوالراوي األول، إسحاق
. َرأ على خلف، والوليد بن مسلم. َرأ عليو دمحم بن عبد هللا بن أيب عمر النقاش، واحلسن بن اْلبَ ْغَداِديُّ 

 .(ٕ)ى  ٕٙٛعثمان الَبصاطي، وغًنمها. توف سنة 
ابن أيب مرة، أبو احلسن الطوسي ّت  :ويقالابن أيب عمر: دمحم بن عبد هللا بن دمحم بن مرة،  :طريقو

. مقرئ جليل. أخذ القراءة عرحا عن إسحاق بن إبراىيم ادلروزي، عن قاشالبغدادي يعرف اببن أيب عمر الن
وَسْنِجْرِديُّ خلف، وغًنه. وروي عنو رواية إسحاق  ، وبكر بن أَبُو احْلَُسٌْنِ َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن اخلَِْضِر السُّ

 .(ٖ)ى ٕٖ٘شاذان حيث ذكرمها ابن اجلزري من طريقيهما. توف سنة 
ادِ  ْبنُ  احلََْسِن ِإْدرِيسُ  وأَبُ  ُىو الثاين، إدريس:الراوي  . َرأ على خلف، وابن اْلبَ ْغَداِديُّ  َعْبِد اْلَكرمِِي احْلَدَّ

ِىَشام، ودمحم ابن حبيب الشموِن. َرأ عليو أمحد بن بواين، واحلسن بن سعيد ادلطوعي، وإبراىيم ابن احلسن 
 .(ٗ)ى ٕٜٕالشطي، وغًنىم. توف سنة 

 :طريقاه
 : َرأ على إدريس بن  .اْلَعبَّاَداِنُّ  َسِعيِد ْبِن َجْعَفٍر اْلُمطَّوِِّعيُّ  ْبنُ  اْلَعبَّاِس احلََْسنُ  وأَبُ  :اْلم طَّو ِّعِّي  * اأَلوَّل 

عبد الكرمي احلداد، ودمحم بن عبد الرحيم األصبهاِن، واحلسٌن بن علي األزرق اجلمال، ودمحم بن القاسم بن 
وأمحد بن فرح ادلفسر، ودمحم بن دمحم بن بدر ، ودمحم بن موسى الصوري صاحيب ابن ذكوانيزيد السكندراِن، 

وأبو احلسٌن علي  أبو الفضل دمحم بن جعفر اخلزاعي،َرأ عليو . و صاحيب الدوري وإسحاق بن أمحد اخلزاعي

                                                 
 (.ٕٕٚ/ٔ،)«غاية النهاية»(، ٖٕٔ،)ص:«معرفة القراء الكبار»(، ٕٔٗ/ٕ،)«وفيات األعيان»( انظر:ٔ)
 (.٘٘ٔ/ٔ،)«ةغاية النهاي»انظر: ٕ) )
 (.ٙٛٔ/ٕ،)«غاية النهاية»( انظر:ٖ)
غاية »(، ٘ٗٔ،)ص:«معرفة القراء الكبار»(، ٖٓ/ٔٔ،)«سًن أعّلم النبّلء»(، ٖٛٛ/ٖ،)«شذرات الذىب»( انظر:ٗ)

 (.ٗ٘ٔ/ٔ،)«النهاية



 

 
س طوس مصحفأصحابالت 

 
ودمحم بن احلسٌن ، شيخ عبد السيد بن عتاب ،بن دمحم اخلبازي، وأبو بكر دمحم بن عمر بن زالل النهاوندي 

 .(ٔ)ى ٖٔٚ. توف سنة وىو آخر من تلى عليو ،الكارزيين
: . َرأ َجْعَفِر ْبِن مَحَْداَن ْبِن َماِلِك ْبِن َشِبيِب ْبِن َعْبِد اَّللَِّ اْلَقِطيِعيُّ  ْبنُ  َبْكٍر َأمْحَدُ  وأَبُ  :اْلَقطِّيعِّي   * الثَّاينِّ

رأ عليو أبو  العّلء الواسطي، وأبو الفضل اخلزاعي، وغًنمها. توف سنة على إدريس ابن عبد احلكيم. َو
 .(ٕ)ى ٖٖٛ

                                                 
 (.ٕ٘ٔ-ٖٕٔ/ٔ،)«غاية النهاية»(، ٜٚٔ،)ص:«معرفة القراء الكبار»وما بعدىا(، ٖٗٛ/ٗ،)«شذرات الذىب»( انظر:(ٔ

 (.ٖٗ/ٔ،)«غاية النهاية»وما بعدىا(، ٕٕٙ/ٕٔ،)«سًن أعّلم النبّلء»(، ٖٚٙ/ٗ،)«شذرات الذىب»انظر: (ٕ)



 

 
ع طوس مصحفأصحابالت 

 
 اإلمام خلف العاشر يف القراءة منهج 

 يقرأ ابلوصل بٌن السورتٌن دون بسملة. -ٔ
 لو التوّسط ف ادلّديِن ادلتصل، وادلنفصل، ّنقدار أربع حركات. -ٕ
ع إذا كان أمراً _ ،«واسأل»يقرأ لفظ  -ٖ بنقل _، بعد الواو، أو الفاء، بلفظ الفراد، أو اجلمع وَو

   ، مع حذف اذلمزة ف احلالٌن.حركة اذلمزة إىل الساكن َبلها
، فتقرأ: [ٕٛ]يوسف:﴾ َواْسَأِل اْلَقْريََة الَّيِت ُكنَّا ِفيَها﴿ ،[ٕٖ]النساء: ﴾َواْسأَُلوا اَّللََّ ِمْن َفْضِلوِ فمثال الواو: ﴿

 ﴿َوَسُلوا ، َوَسِل﴾.
ُتْم اَل تَ ْعَلُمونَ  فَاْسأَُلوا أَْىَل الذِّْكرِ ومثال الفاء: ﴿ فَاْسَأِل الَِّذيَن يَ ْقَرُءوَن اْلِكَتاَب ﴿، [ٖٗ]النحل:﴾ ِإْن ُكن ْ

 ﴾.َفَسُلوا ، َفَسلِ ﴿، فتقرأ: [ٜٗ]يونس:﴾ ِمْن ََ ْبِلكَ 
ن طريق الطّّيبة، ال يوجد لدريس عن خلف العاشر السكت من طريق الّدرَّة، ولكن السكت لو م -ٗ

 َال المام ابن اجلزري ف الّدرّة: 
31 – ........................... 

 

ـــْكَ  َأْزَـــَ     َوَحقَّـــََه َزْـــَو اْلَوْقـــفِّ َوالسَّ
 

ِإْذ َدَخُلوا ، ﴿[ٙٙٔ]البقرة:، حنو َولو تعاىل: ﴿ِإْذ تَ بَ رََّأ﴾«الدال»و «التاء»ف  ﴾،إذ﴿ «ذال» أدغم  -٘
 «الظاء»و «اجليم»ف  «َتء التأنيث»، ويدغم ف حروفها الثمانية ﴾َد﴿ «دال»ويدغم  ، [ٕ٘]احلجر:﴾ َعَلْيوِ 

  وأحرف الصفًن. 
ِبَريبِّ  تُّ َوََاَل ُموَسى ِإِّنِ ُعذ﴾، من َولو تعاىل: ﴿تُّ ف التاء ف األلفاظ اآلتية ﴿ُعذويدغم الذال 

﴾، من َولو تعاىل: َهافَ نَ َبْذت ُّ ، و﴿[ٕٓ]فصلت:﴾ ِبَريبِّ َوَربُِّكْم َأْن تَ ْرمُجُونِ  تُّ ُعذ َوِإِّنِ ، و﴿[ٕٚغافر:]﴾ َوَربُِّكمْ 
﴾ حيثما وردت، ويدغم ُتُّ ، اَّتََّذتُّ َخذ، أَ ُتُّ ﴿َأَخذو ،[ٜٙ]طو:﴾ َها وََكَذِلَك َسوََّلْت ِل نَ ْفِسيفَ نَ َبذت ُّ ﴿

حنو:  «الثاء»ف  «الدال»ويدغم كذلك  ، [ٕ_ٔ]مرمي:﴾ كهيعص ذكر  ﴿:َولو تعاىل من« الذال»ف  «الدال»
، [ٕٗٛ:البقرة] ﴾ويعذب من يشاء﴿: من َولو تعاىل «ادليم»ف  «الباء»يدغم و  ،[٘ٗٔ]آل عمران:َواَب﴾ ث َّ  ﴿يُرِد

 .[ٔ]القلم:﴾ ن والقلم﴿، و[ٕ_ٔ]يس:﴾ يس والقرآن﴿: َولو تعاىل ، من«الواو»ف  «النون»يدغم و 
عت ف اسم أو فعل  يقرأ إبمالة_ ٙ    .﴾وسعى ،اذلدي﴿حنو:  ،كل ألف منقلبة عن ايء حتقيقا حيث َو

وإذا زاد الواوي عن ثّلثة أحرف أمالو ألنو ، ﴾، العلى﴾ ، القوي ، الضحى،  أمال من الواوي ﴿الرابكذا و 
ا  ، من َولو تعاىل: ﴿وأمال ﴿كّلمها﴾ ،ابلزايدة يصًن ايئيًا حنو: ﴿تزكى، تتلى﴾ ُلَغنَّ ِعْنَدَك اْلِكبَ َر ِإمَّ يَ ب ْ

 ، [ٖٕ:السراء] ﴾َأَحُدمُهَا َأْو ِكَّلمُهَا



 

 
ف طوس مصحفأصحابالت 

 
. وكل «فعاىل»وكذا  ،أو مضمومتها أو مكسورهتا مفتوحة الَفاءِ  «علىفَ »مال ما كان على وزن وكذا أ 

 ،ما زكى﴾، على، حىت، إىل، واستثىن من ذلك ﴿لدى ،حنو: ﴿بلى، مىت﴾ ،ألف رَست ايء ف ادلصحف
 ،وعبس ،عاتز والنا ،والقيامة ،وسأل ،والنجم ،طو]وىي: إمالة كَبى، فواصل السور األحد عشر أمالو 

، واستثىن من ذلك شلا ختمت فيها فواصلو ابلياء :والعلق[ أي ،والضحى ،والليل ،والشمس ،وسبح
ما ال يقبل و  ﴾أمتا، مهسا﴿ادلبدلة من التنوين مطلقا ك  «إال»، و﴾وإذا سجى ،طحاىا ،تّلىا ،دحاىا﴿

  المالة ُنال.
ا تَ رَاَءى اجْلَْمَعانِ : ﴿من َولو تعاىل ﴾تَ رَاَءىف ﴿ وأمال الراء دون اذلمزة وصّل ، [ٔٙ﴾ ]الشعراء:فَ َلمَّ

ف أمال الراء واذلمزة معاو   ﴾َوَنَى َِنَانِِبوِ ﴾، من َولو تعاىل: ﴿ىوأمال النون واذلمزة ف ﴿َونََ  ، إذا َو
فاً  ﴾رأىف لفظ ﴿ الراء واذلمزة أمالو  ،[ٔ٘، فصلت:ٖٛ]السراء: ﴿رأى   حنو: ،الواَع َبل زلرك وصًّل وَو

عتا َبل ساكن حنو: ﴿رأى القمر﴾ الراء واذلمزة ومييل [ٙٚ]األنعام:كوكبًا﴾  فاً إذا َو ، أّما وصّلً [ٚٚ]األنعام: َو
استثىن من ىذه األصول كلمات  كذاو فلو إمالة الراء فقط، ولو أشياء أخرى سنذكرىا ف موحعها ف القرآن، 

 وال داعي لذكرىا ىنا. فقرأىن ابلفتح
 . ﴾الظادلٌن يَ عهدف َولو تعاىل: ﴿ بفتح ايء الحافة وصّل َرأ -ٚ

﴾ َواْلَعاِكِفٌنَ  بَ ْييِت لِلطَّائِِفٌنَ ايء  ﴿بَ ْييِت﴾ ف كّل القرآن الكرمي، مثل َولو تعاىل: ﴿  ويقرأ إبسكان
من َولو  ،﴾وجهي﴿و، [ٕٛ]نوح:بَ ْييِت ُمْؤِمًنا﴾ ، ﴿[ٕٙ]احلج:﴾ بَ ْييِت لِلطَّائِِفٌَن َواْلَقاِئِمٌنَ ، و﴿[ٕ٘ٔ]البقرة:

يَ ﴿، [ٕٛ]ادلائدة:﴾ َيِدَي إِلَْيكَ ﴿و، [ٜٚ]األنعام:﴿َوْجِهي للَِّذي﴾ ، و[ٕٓ]آل عمران:﴿َوْجِهي هلِل﴾  تعاىل:  َوأُمِّ
﴾ ول ، و﴿[ٖ٘:الزمر ،ٙ٘:العنكبوت] ﴾اي عبادي الذين﴿و القرآن، كل، ف  ﴾أجري إال﴿و  ،[ٙٔٔ]اآلية: ِإذَلٌَْنِ

 ﴾َما َكاَن ِلَ ِمنْ و﴿[، ٖٕو﴿َوِلَ نَ ْعَجٌة﴾ ]ص: ،[ٕٕعليكم﴾]إبراىيم: وما كان لو﴿ ،[ٛٔ:طو]﴾ فيها
 . [ٕٕ:يس] ﴾َوَما ِلَ اَل ، و﴿[ٕٓ:النمل]﴾ َما ِلَ اَل ﴿. و[ٙ]الكافرون:َلُكْم ِديُنُكْم َوِل ِديِن﴾، ﴿[ٜٙ:ص]

  ف مواحعها األحد عشر. ﴾معيأسكن الياء ف ﴿و 
فاً ف لفظ: ﴿آََتِنَ  -ٛ رٌ  آََتِنَ ﴾، من َولو تعاىل: ﴿حيذف الياء الزائدة وصًّل وَو  [ٖٙ]النمل:﴾ اَّللَُّ َخي ْ

 فيقف على النون ابلّسكون.
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 1S 
 چٱ    ٻ ٻ ٻ  چ

ُنذؼ ﴿َمِلِك﴾  بن عامرا قرأ :[ٗ]اآلية:﴿َماِلِك﴾
 .األلف
إبثبات  ﴿َماِلِك﴾ َوَخَلف اْلَعاِشر ،عاصم، َواْلِكَساِئيّ  قرأو 

 م.ألف بعد املي
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2S 

 چٱ    ٻ ٻ ٻ  چ
  اسورتيني:بني
ابلبسملة بٌن  َعاِصم، َواْلِكَساِئيّ  قرأ

 السورتٌن.
السكت، »جهٌن: و ب اْبن َعاِمر قرأو
 .«والوصل

ابلوصل دوف  َخَلف اْلَعاِشر قرأو
 البسملة. 

: [ٗ]اآلية: ﴿ّنَا أُْنزَِؿ إِلَْيَك َوَما أُْنزَِؿ﴾
، َعاِمر اْبن قرأ :، ونظًنشمامداف منفصبلف

، َوَخَلف اْلَعاِشرَوَعاِصم، َواْلِكَساِئّي، 
 واحًدا. ابلتوسط قوال 

 ،: مد متصل[٘]اآلية:﴾أُولَِئكَ ﴿
، يّ اْبن َعاِمر، َوَعاِصم، َواْلِكَسائِ  قرأ: ونظًنه

 ابلتوسط. َوَخَلف اْلَعاِشر

َماَلِة  :الدى الوقف عليه ﴿ُىًدى﴾ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشرْلِكَساِئّي، لاِبإْلِ
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 ِىَشاـ بوجهٌن قرأ :[ٙ]اآلية:﴾أَأَْنَذْرتَػُهمْ ﴿
 اسثاين:تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخاؿ،  األول:

 ٓنقيقها مع اإلدخاؿ. 
ابلتحقيق مع عدـ  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 اإلدخاؿ.
 اْبن َعاِمر قرأ :[ٓٔ]اآلية: ﴾َيْكِذبُوفَ ﴿

بضم الياِء، وفتح الكاؼ، وكسر  ﴾بُوفَ ذِّ كَ يُ ﴿
 .الذاؿ مشددة

بفتح  ﴾َيْكِذبُوفَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .الياء، وسكوف الكاؼ، وكسر الذاؿ خمففة

 [ وحيثما وردتٖٔؤٔ]اآلية:معًا  ﴾ِقيلَ ﴿
 ُب القرآف الكرمي:

وكيفية  ابإلمشاـ؛ َواْلِكَساِئيّ  ،ِىَشاـ قرأ
اإلمشاـ أف ٓنرؾ القاؼ حركة مركبة من حركتٌن 
ضمة وكسرة، َوُجْزُء الضمة مقدـ وىو األقل، ويليو 

 ُجْزُء الكسرة وىو األكثر. 
 .ابلكسرة اخلالصة اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
ِىَشاـ  قرأ :[ ونظًنهٖٔ]اآلية:﴾اءُ السَُّفهَ ﴿

عند الوقف إبِِْبَداِؿ اهلَْمزَِة ألفا مع القصر، 
 والقصر. والتوسط، واملد، وتسهيلها ابلرـو مع املد

 
 

َماَلِة  :﴾طُْغَياِِنِمْ ﴿، ﴾أَْبَصارِِىمْ ﴿ املمال:*   .اْلِكَساِئيّ دوري لاِبإْلِ
َماَلِة  :﴾فَػزَاَدُىمُ ﴿  .قوالً واحداً  بن ذكوافالاِبإْلِ
َماَلِة لْلِكَساِئّي، : ﴾اِبهْلَُدى﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ
َماَلِة للكسائي ِعْنَد اْلَوْقِف ِغَشاَوةٌ ﴿  .داً احِ وَ  الً وْ قػَ ﴾ اِبإْلِ
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وقف ىشاـ إببداؿ  :ونظًنه ﴾َشاءَ ﴿
 .اهلمزة ألفا مع ثبلثة املد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

َماَلِة  :﴾لِْلَكاِفرِينَ ﴿، ﴾أَْبَصارِِىمْ وَ ﴿ ،﴾اِبْلَكاِفرِينَ ﴿، ﴾آَذاِِنِمْ ﴿ * املمال:  اْلِكَساِئّي.دوري لاِبإْلِ
َماَلِة البن ذكواف :﴾َشاءَ ﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر ،اِبإْلِ
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 اْلِكَساِئيّ  قرأ :حيثما وردت﴾َوُىوَ ﴿

 إبسكاف اهلاء. ﴾وَ َوىْ ﴿
ِبَضمِّ ﴾ َوُىوَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 اهْلَاِء.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

َماَلِة للكسائي: ﴾فأحياكم﴿ * املمال:  .اِبإْلِ
َماَلِة لِ  :﴾فسواىن، و﴿﴾استوى﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشرْلِكَساِئّي، اِبإْلِ
َماَلِة للكسائي ِعْنَد اْلَوْقِف  :﴾ُمَطهَّرَةٌ ﴿  .ابخلبلؼاِبإْلِ
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َماَلِة  ﴾:فتلقى﴿﴾، أىب﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشرْلِكَساِئّي، لاِبإْلِ
َماَلِة  :﴾الكافرين﴿  .اْلِكَساِئيّ دوري لاِبإْلِ
َماَلِة للكسائي ِعْنَد اْلَوْقِف  :﴾خليفة﴿، ﴾للمبلئكة﴿   .داً احِ وَ  الً وْ قػَ اِبإْلِ
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َماَلِة لْلِكَساِئّي،  :عند الوقف ﴾ىدى﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ
َماَلِة ل :﴾ارِ النَّ ﴿، ﴾ىداي﴿  .اْلِكَساِئيّ دوري اِبإْلِ
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 .َباِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ ل[ ًبُُّ أنََّذ] إبدغامهاو ْفص،لَ  إبظهار الذاؿ :﴾أنََّْذًبُُ ﴿ * املدغم اسصغري:
 نَػَرى﴿، و﴾َوالسَّْلَوىو﴿ ،﴾موسى﴿عند الوقف على ، ﴾الكتاب موسى﴿و، كلو  ﴾موسى﴿ * املمال:

َماَلِة لْلِكَساِئّي، ﴾نَػَرىعند الوقف علي ﴿ ﴾اّللََّ   .َوَخَلف اْلَعاِشر: اِبإْلِ
َماَلِة لدوري اْلِكَساِئيّ اَبرِِئُكمْ ﴿  .﴾: اِبإْلِ
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ابن عامر،  قرأ: [ٛ٘]اآلية:﴾نَػْغِفْر َلُكمْ ﴿

 مضمومة، وفتح الفاء.بتاء  ﴾تُػْغَفرْ ﴿
بنوف ﴾ نَػْغِفرْ ﴿ اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ اَبِقي  قرأو

 مفتوحة، وكسر الفاء.
 ُب القرآف الكرمي: حيثما وردت﴾ ِقيلَ ﴿
وكيفية  َواْلِكَساِئّي ابإلمشاـ؛ ،ِىَشاـ قرأ

اإلمشاـ أف ٓنرؾ القاؼ حركة مركبة من حركتٌن 
ضمة وكسرة، َوُجْزُء الضمة مقدـ وىو األقل، ويليو 

 ُجْزُء الكسرة وىو األكثر. 
 ابلكسرة اخلالصة. اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
بن عامر، ا قرأ :[ٔٙ]اآلية:﴾الذِّلَّةُ  َعَلْيِهمُ ﴿
بكسر اهلاء، وضم امليم ﴾ الذِّلَّةُ  َعَلْيِهمُ ﴿وعاصم 
 َوْصبًل. 
 مُ َعَليػْهُ ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشر، اْلِكَساِئيّ  قرأو

 ِبَضمِّ اهْلَاِء، وامليم َوْصبًل.﴾ الذِّلَّةُ 
يقفوف بكسر اهلاء،  كل القراء األربعةو 

 .وإسكاف امليم
 
 
 

 .﴾: إبمالة األلف اليت بعد الياء للكسائيَخطَاََيُكمْ ﴿ * املمال:
َماَلِة  :﴾ُموَسى﴿، ﴾أَْدنَ ﴿، ﴾اْسَتْسَقى﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشرْلِكَساِئّي، لاِبإْلِ
َماَلِة  :﴾ ورموىاةنَ كَ سْ مَ الْ ﴿  عند الَوْقف قوالً واحداً.ْلِكَساِئّي لِ اِبإْلِ
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ُب القرآف  ردحيثما و  ﴾:ُىُزًوا﴿
 : الكرمي

ابن عامر، وشعبة،  قرأ
﴾ ابهلمز، مع ضم اؤً ُىزُ والكسائي ﴿

 َوْصبًل، وَوْقفاً.الزاي 
﴾ إبِِْبَداِؿ ُىُزًواَحْفص ﴿ قرأو 

، مع ضم الزاي، َوْصبًل، اهلَْمزَِة واوا
 وَوْقفاً.
﴾ اؤً ُىزْ ﴿ َخَلف اْلَعاِشر قرأو

ابهلمزة، مع إسكاف الزاي َوْصبًل، 
 وَوْقفاً.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

َماَلِة  :﴾ُموَسى﴿، ﴾َوالنََّصاَرى﴿ * املمال:  .اْلَعاِشر َوَخَلفْلِكَساِئّي، لِ اِبإْلِ
َماَلِة للكسائي ِعْنَد اْلَوْقِف  ورموه: ﴾بقرة﴿  .ابخلبلؼاِبإْلِ
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﴾ يَ هْ ﴿فػَ  اْلِكَساِئيّ  قرأ :وقعحيثما  ﴾يَ هِ فَ ﴿

 إبسكاف اهلاء.
 ِبكسر﴾ يَ هِ ﴿فَ  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 اهْلَاِء.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

َماَلِة البن ذكواف :﴾َشاءَ ﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشر ،اِبإْلِ
َماَلِة  :﴾اْلَمْوَتى﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشرْلِكَساِئّي، لاِبإْلِ
َماَلِة للكسائي ِعْنَد اْلَوْقِف  ورموه: ﴾َوةً َقسْ ﴿  داً احِ وَ  الً وْ قػَ اِبإْلِ

 .ألنو واوي؛ ﴾خبل﴿لفظ  ال إمالة ُب * ينبيه:
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 قرأ: [ٖٛ]اآلية:﴾اَل تَػْعُبُدوفَ ﴿

 .﴾ بياء الغيبة﴿اَل يَػْعُبُدوفَ اْلِكَساِئّي 
اَل ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .﴾ بتاء اخلطابتَػْعُبُدوفَ 

 قرأ: [ٖٛ]اآلية: ﴾ُحْسًنا﴿
﴾ ًناسَ حَ ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشر ،اْلِكَساِئيّ 

 .بفتح الاء والسٌن
 اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو 

بضم الاء، وإسكاف ﴾ ُحْسًنا﴿
 .السٌن

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .َباِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ ل[ ًبُُّ أنََّذ] إبدغامهاو ْفص،لَ  إبظهار الذاؿ :﴾أنََّْذًبُُ ﴿ * املدغم اسصغري:

َماَلِة  :﴾ارِ النَّ ﴿ * املمال:  .اْلِكَساِئيّ دوري لاِبإْلِ
َماَلِة : ﴾َواْليَػَتاَمى﴿، وَ ﴾اْلُقْرىَب ﴿، وَ ﴾بلى﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشرْلِكَساِئّي، لاِبإْلِ
َماَلِة للكسائي ِعْنَد اْلَوْقِف  ، ﴿اْْلَنَِّة﴾ ورموشما:﴾َمْعُدوَدةً ﴿  .داً احِ وَ  الً وْ قػَ اِبإْلِ
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 ابن عامر قرأ: [٘ٛ:]اآلية﴾َتظَاَىُروفَ ﴿

 .﴾ بتشديد الظاءاَىُروفَ َتظَّ ﴿
﴾ َتظَاَىُروفَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .بتخفيف الظاء
َعاِصم،  قرأ :[٘ٛ:]اآلية﴾تُػَفاُدوُىمْ ﴿

﴾ بضم التاء، وفتح تُػَفاُدوُىمْ َواْلِكَساِئّي ﴿
 .الفاء، وألف بعدىا

 ﴾﴿تَػْفُدوُىمْ  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
فتح التاء، وإسكاف الفاء وحذؼ األلف ب

 .بعدىا
 ﴾وَ َوىْ ﴿ اْلِكَساِئيّ  قرأ: ﴾َوُىوَ ﴿

 إبسكاف اهلاء.
ِبَضمِّ ﴾ َوُىوَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 اهْلَاِء.

، ُشْعَبة قرأ: [٘ٛ:]اآلية﴾تَػْعَمُلوفَ َعمَّا ﴿
 .بياء الغيب ﴾ْعَمُلوفَ ﴿يػَ  َوَخَلف اْلَعاِشر

بتاء  ﴾تَػْعَمُلوفَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .اخلطاب

َماَلِة ﴾دَيرىم﴿، ﴾دَيركم﴿ * املمال:  .اْلِكَساِئيّ  دوريل: اِبإْلِ
نْػَيا﴾ معاً،  ،﴾أسرى﴿ لدى  ﴾مرمي ابن عيسى، و﴿﴾موسى﴿عند الوقف على ، ﴾الكتاب موسى﴿﴿الدُّ

َماَلِة  :﴾هتوىو﴿، ﴾عيسى﴿الوقف على   .َوَخَلف اْلَعاِشرْلِكَساِئّي، لاِبإْلِ
َماَلِة ال ﴾:كماءَ جَ ﴿  .اْلَعاِشرَوَخَلف  بن ذكواف،اِبإْلِ
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َواْلِكَساِئّي  ،ِىَشاـ قرأ ﴾:ِقيلَ ﴿

 ابإلمشاـ.
ابلكسرة  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 اخلالصة.
 ﴾وَ َوىْ ﴿ اْلِكَساِئيّ  قرأ ﴾:َوُىوَ ﴿

 إبسكاف اهلاء.
ِبَضمِّ ﴾ َوُىوَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 اهْلَاِء.

 ،اْلِكَساِئيّ  قرأ ﴾:اْلِعْجلَ  قُػُلوِِبِمُ ﴿
﴾ ِبَضمِّ اهْلَاِء اْلِعْجلَ  مُ قُػُلوِبُِ ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشر

 وامليم َوْصبلً.
 قُػُلوِِبِمُ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 ﴾ بكسر اهلاء وضم امليم َوْصبًل.اْلِعْجلَ 
يكسروف  كلهمف أما عند اسرقفو

 اهلاء، ويسكنوف امليم.
 
 
 

ْدَغاـِ َجاءَُكمْ  َوَلَقدْ ﴿ * املدغم اسصغري:  .َوَخَلف اْلَعاِشرَواْلِكَساِئّي، َشاـ، هلِ ﴾: اِبإْلِ
 .َباِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ ل[ أنََّذًبُُّ ] إبدغامهاو ْفص،لَ  إبظهار الذاؿ :﴾أنََّْذًبُُ ﴿

َماَلِة ال ﴾:مكُ اءَ جَ م، ىُ اءَ جَ ﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشر بن ذكواف،اِبإْلِ
َماَلِة  :﴾لِْلَكاِفرِينَ وَ ﴿ ،﴾اْلَكاِفرِينَ ﴿  .اْلِكَساِئيّ دوري لاِبإْلِ
َماَلِة لْلِكَساِئّي، ﴾موسى﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر: اِبإْلِ
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[ ٜٛوٜٚ﴾]اآلية:ِجِرْْبِيلَ  ،ِرْْبِيلَ ْلِ ﴿

 معاً، وحيثما ورد ُب القرآف الكرمي:
 ﴾ِجِرْْبِيلَ ﴿ اْبن َعاِمر، َوَحْفص قرأ

بكسر اْليم، والراء، وحذؼ اهلمزة، 
 .وإثبات الياء

بفتح اْليم،  ﴾لَ ئِ بػْرَ جَ ﴿ُشْعَبة  قرأو
 والراء، وبعدىا شمزة مكسورة.

 َوَخَلف اْلَعاِشراْلِكَساِئّي،  قرأو
بفتح اْليم، والراء، وشمزة  ﴾لَ ئِيبػْرَ جَ ﴿

 .مّديّة مكسورة، وَيء ساكنة
َحْفص  قرأ: [ٜٛ]اآلية:﴾َوِميَكاؿَ ﴿

على وزف )ِمثْػَقاَؿ( ُنذؼ  ﴾ِميَكاؿَ ﴿
 .اهلمزة من غًن َيء بعدىا

 اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
﴾ ابهلمزة بعد األلف وإثبات ﴿ِميَكائِيلَ 
 .َيء بعدىا

 
 
 
 
 

َماَلِة  :﴾َوُبْشَرى﴿، لدى الوقف عليها ﴿ُىًدى﴾ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشرْلِكَساِئّي، لاِبإْلِ
َماَلِة  :﴾لِْلَكاِفرِينَ ﴿  .اْلِكَساِئيّ دوري لاِبإْلِ
َماَلِة ال ﴾:جاءىم﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر بن ذكواف،اِبإْلِ
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 ﴾الشََّياِطٌنَ  َوَلِكنَّ ﴿
﴾ َوَلِكنَّ ﴿ عاصم قرأ: [ٕٓٔ]اآلية:

بتشديد النوف وفتحها، ونصب 
 .﴾الشََّياِطٌنَ ﴿

﴾ َوَلِكنِ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
بتخفيف النوف وإسكاِنا، ٍب كسرىا 
ٔنلصا من التقاء الساكنٌن، 

 برفع النوف. ﴾الشََّياِطٌنُ ﴿و
ِىَشاـ عند  قرأ :ونظًنه ﴾َيَشاءُ ﴿

الوقف إبِِْبَداِؿ اهلَْمزَِة ألفا مع القصر، 
والتوسط، واملد، وتسهيلها ابلرـو مع 

 والقصر. املد
 
 
 
 
 
 
 
 

َماَلِة  :﴾اْشتَػرَاهُ ﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشرْلِكَساِئّي، لاِبإْلِ
َماَلِة  :﴾لِْلَكاِفرِينَ وَ ﴿   .اْلِكَساِئيّ دوري لاِبإْلِ
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 اْبن َعاِمر قرأ: [ٙٓٔ]اآلية: ﴾نَػْنَسخْ ﴿

 .بضم النوف األوىل، وكسر السٌن ﴾خْ ْنسِ نػُ ﴿
 ﴾نَػْنَسخْ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .بفتحهما
 ﴾وَ َوىْ ﴿ اْلِكَساِئيّ  قرأ ﴾:َوُىوَ ﴿

 إبسكاف اهلاء.
ِبَضمِّ ﴾ َوُىوَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 اهْلَاِء.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ْدَغاـِ ﴾َضلَّ  فَػَقدْ ﴿ * املدغم اسصغري:  .َوَخَلف اْلَعاِشر ،َواْلِكَساِئيّ  ،ْبن َعاِمرال: اِبإْلِ
َماَلِة لْلِكَساِئّي،  :﴾بَػَلى﴿، ﴾َنَصاَرى﴿، ﴾ُموَسى﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ
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-٘ٔٔ]اآلية: ﴾َوقَاُلواَعِليٌم ﴿

 .بغًن واو﴾ قَاُلوا﴿َعاِمر  اْبن قرأ: [ٙٔٔ
 ﴾َوقَاُلوا﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .ابلواو

اْبن  قرأ: [ٚٔٔ]اآلية: ﴾فَػَيُكوفُ ﴿
بنصب  ﴾فَػَيُكوفَ ﴿َعاِمر عند الوصل 

  .النوف
 اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .ابلرفع ﴿فَػَيُكوُف﴾
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
نْػَيا﴿ * املمال: َماَلِة لْلِكَساِئّي،  :﴾َقَضى﴿، ﴾َوَسَعى﴿﴾، الدُّ  .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ

َماَلِة للكسائي ِعْنَد اْلَوْقِف  :آيٌَة﴾﴿  .داً احِ وَ  الً وْ قػَ اِبإْلِ
  



19 
 

 
اْبن َعاِمر ِنلف عن ابن  قرأ ﴾:ِإبْػرَاِىيم﴿

ُب سورة البقرة  ﴾ِإبْػرَاِىيم﴿ذكواف ٗنيع لفظ 
 بفتح اهلاء، وألف بعدىا. ﴾ـاِإبْػرَاىَ ﴿

﴾ بكسر ِإبْػرَاِىيم﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .اهلاء، وَيء بعدىا، وىو الوجو الثاين البن ذكواف

 َعْهدِ ﴿ َحْفص قرأ: [ٕٗٔ]اآلية:﴾َعْهِدي﴿
 .إبسكاف الياء، وحذفها الظَّاِلِمٌَن﴾

َي َعْهدِ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 بفتح الياء، وإثباهتا. الظَّاِلِمٌَن﴾

ُذوا﴿  اْبن َعاِمر قرأ: [ٕ٘ٔ]اآلية: ﴾َوأنَِّ
 بفتح اخلاء.﴾ ُذواَوأنََّ ﴿

ُذوا﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو بكسر  ﴾َوأنَِّ
 اخلاء.

 َوَحْفص  ،ِىَشاـ قرأ: ﴾لِلطَّائِفٌنَ  بَػْييِتَ ﴿
 بفتح الياء َوْصبًل، وإسكاِنا َوْقفاً. ﴾بَػْييِتَ ﴿

 إبسكاف ﴾بَػْييِت ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 َوْصبلً وَوْقفاً. الياء 

 

 .إبسكاف امليم، ؤنفيف التاء ﴾تُِّعوُ َفأُمْ ﴿َعاِمر  اْبن قرأ: ﴾فَأَُمتُِّعوُ ﴿
  .بفتح امليم، وتشديد التاء ﴾فَأَُمتُِّعوُ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

ْدَغاـِ ﴾َجَعْلَنا َوِإذْ ﴿* املدغم اسصغري:  َشاـ.هلِ : اِبإْلِ
َماَلِة  كبلشما وقفا:  ﴾ُمَصلِّى_  هللا ىدى﴿، ﴾النََّصاَرى﴿ ،﴾ابْػتَػَلى﴿، ﴾اهلدى﴿ ،﴾ترضى﴿ * املمال: اِبإْلِ

 .َوَخَلف اْلَعاِشرْلِكَساِئّي، لِ 
َماَلِة ال :﴾جاءؾ﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر بن ذكواف،اِبإْلِ
َماَلِة  :﴾النَّارِ ﴿  .اْلِكَساِئيّ  دوريلاِبإْلِ
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اْبن َعاِمر ِنلف عن ابن  قرأ ﴾:ِإبْػرَاِىيم﴿

ُب سورة البقرة  ﴾ِإبْػرَاِىيم﴿ذكواف ٗنيع لفظ 
 بفتح اهلاء، وألف بعدىا. ﴾ـاِإبْػرَاىَ ﴿

﴾ بكسر ِإبْػرَاِىيم﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
اهلاء، وَيء بعدىا، وىو الوجو الثاين البن 

 ذكواف.

 ﴿َوأَْوَصى﴾ اْبن َعاِمر قرأ: ﴾َوَوصَّى﴿
 ِبمزة مفتوحة بٌن الواوين، مع ٔنفيف الصاد

﴾ َوَوصَّى﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .ُنذؼ اهلمزة مع تشديد الصاد

 
 
 
 
 
 
 
 
 

نْػَيا﴾،  * املمال: َماَلِة لْلِكَساِئّي،  :﴾اْصطََفى﴿، ﴾َوَوصَّىو﴿﴿الدُّ  .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ
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اْبن َعاِمر ِنلف عن ابن  قرأ ﴾:ِإبْػرَاِىيم﴿
 بفتح اهلاء، وألف بعدىا. ﴾ـاِإبْػرَاىَ ﴿ذكواف 
﴾ بكسر ِإبْػرَاِىيم﴿ اأْلَْربَػَعةِ اَبِقي اْلُقرّاِء  قرأو

اهلاء، وَيء بعدىا، وىو الوجو الثاين البن 
 ذكواف.
إبسكاف  ﴾وَ َوىْ ﴿ اْلِكَساِئيّ  قرأ ﴾:َوُىوَ ﴿

 اهلاء.
ِبَضمِّ ﴾ َوُىوَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 اهْلَاِء.

ـْ ﴿  ُشْعَبة قرأ: [ٓٗٔ]اآلية: ﴾تَػُقوُلوفَ َأ
 بياء الغيبة ﴾ُقوُلوفَ ﴿يػَ 

بتاء  ﴾تَػُقوُلوفَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .اخلطاب

 األول: بوجهٌن ِىَشاـ قرأ :﴾أَأَنْػُتمْ ﴿
 اسثاين:تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخاؿ، 

 ٓنقيقها مع اإلدخاؿ.
بتحقيق اهلمزتٌن  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 مع عدـ اإلدخاؿ.
 

َماَلِة لْلِكَساِئّي،  :﴾َوِعيَسى﴿، ﴾ُموَسى﴿، ﴾َنَصاَرى﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ
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َلِتِهمُ ﴿  قرأ :[ٕٗٔ]اآلية: ﴾الَّيِت  ِقبػْ

َلِتهُ ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشراْلِكَساِئّي،   مُ ِقبػْ
 ِبَضمِّ اهْلَاِء، وامليم َوْصبًل.﴾ الَّيِت 

َلِتِهمُ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو  ِقبػْ
بكسر اهلاء، وضم امليم َوْصبلً، ﴾ الَّيِت 

فكلهم يكسروف اهلاء،  أما عند اسرقفو
 ويسكنوف امليم.

ابن  قرأ حيثما وقع: ﴾َلَرُءوؼٌ ﴿
إبثبات الواو  ﴾َلَرُءوؼٌ ﴿ عامر، وحفص

 .«فَػُعوؿ»بعد اهلمزة، فتصًن على وزف 
 ﴿َلَرُؤٌؼ﴾ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

ُنذؼ الواو اليت بعد اهلمزة، فتصًن على 
 .«فَػُعل»وزف 

 قرأ :[ٗٗٔ]اآلية: ﴾يَػْعَمُلوفَ ﴿
بياء ﴾ يَػْعَمُلوفَ ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشر ،َعاِصم
 .الغيبة

 اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .بتاء اخلطاب ﴾ْعَمُلوفَ ﴿تػَ 

 
ُىمْ ﴿ * املمال: َماَلِة نَػَرى﴿ ﴾،تَػْرَضاَىا﴿ ،﴾ىدى﴿عند الوقف على  ﴾ىدى هللا﴿ ﴾،َوالَّ ، ْلِكَساِئيّ ل﴾: اِبإْلِ
 .َوَخَلف اْلَعاِشر

َماَلِة  ﴾:َجاَءؾَ ﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر ،البن ذكوافاِبإْلِ
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َعاِمر  اْبن قرأ :[ٛٗٔ]اآلية: ﴾ُمَولِّيَها﴿

َىا﴾  .بفتح البلـ، وألف بعدىا ﴿ُمَوالَّ
﴾ بكسر ُمَولِّيَها﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .البلـ، وَيء ساكنة بعدىا
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 قرأ :[ٛ٘ٔ]اآلية: ﴾َتَطوَّعَ ﴿

﴾ وَّعْ طَّ ﴿يَ  َوَخَلف اْلَعاِشراْلِكَساِئّي، 
ابلياء التحتية، وتشديد الطاء، وجـز 

 .العٌن
 ابن عامر، وعاصم قرأو

ابلتاء الفوقية، ؤنفيف  ﴾َتَطوَّعَ ﴿
الطاء، وفتح العٌن؛ وىو فعل ماض 

 ُب حمل جـز ّنن الشرطية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
َماَلِة لْلِكَساِئّي، اهْلَُدىوَ ﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشر﴾: اِبإْلِ
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ابن عامر،  قرأ: [ٗٙٔ]اآلية:﴾الّرََِيحِ ﴿
بفتح الياء، وألف بعدىا، على  ﴾الّرََِيحِ ﴿ وعاصم
 .اْلمع

﴾ ﴿الرِّيحِ  َوَخَلف اْلَعاِشراْلِكَساِئّي،  قرأو
إبسكاف الياء، وحذؼ األلف اليت بعدىا، على 

  .اإلفراد
﴾ َرى﴿تػَ اْبن َعاِمر  قرأ :[٘ٙٔ]اآلية ﴾يَػَرى﴿

 .اخلطاببتاء 
 .بياء الغيبة﴾ يَػَرى﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
اْبن َعاِمر  قرأ :[٘ٙٔ]اآلية﴾َرْوفَ يػَ ﴿

 بضم الياء. ﴾َرْوفَ يػُ ﴿
بفتح  ﴾َرْوفَ يػَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .الياء
 قرأ :[ٙٙٔ]اآلية: ﴾اأْلَْسَبابُ  ِِبِمُ ﴿

ِبَضمِّ ﴾ اأْلَْسَبابُ  مُ ِبُِ ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشراْلِكَساِئّي، 
 اهْلَاِء، وامليم َوْصبًل.

﴾ اأْلَْسَبابُ  ِِبِمُ ﴿ اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ اَبِقي  قرأو
 أما عند اسرقفبكسر اهلاء، وضم امليم َوْصبًل، و

 فكلهم يكسروف اهلاء، ويسكنوف امليم.
اْلِكَساِئّي،  قرأ :[ٚٙٔ]اآلية ﴾اّللَُّ  يُرِيِهمُ ﴿

 ِبَضمِّ اهْلَاِء، وامليم َوْصبًل.﴾ اّللَُّ  مُ يُرِيهُ ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشر
فكلهم يكسروف اهلاء،  أما عند اسرقفبكسر اهلاء، وضم امليم َوْصبًل، و﴾ اّللَُّ  يُرِيِهمُ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .ويسكنوف امليم
 .إبسكاف الطاء ﴾َواتِ ُخطْ ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشرُشْعَبة،  قرأ :ردتو  ماحيثو  [ٛٙٔ]اآلية:﴾ُخطَُواتِ ﴿
 .﴾ بضمهاُخُطَواتِ ﴿ وحفصابن عامر،  قرأو

ْدَغاـِ تَػبَػرَّأَ  ِإذْ ﴿ اسصَِّغري:املدغم *   .َوَخَلف اْلَعاِشرَشاـ، َواْلِكَساِئّي، هلِِ ﴾: اِبإْلِ
َماَلِة ل :﴾ارِ النَّ ﴿﴿َوالنػََّهاِر﴾،  * املمال: َماَلةِ ﴾ايَ حْ أَ فَ ﴿ اْلِكَساِئّي.دوري اِبإْلِ  .للكسائي : اِبإْلِ

َماَلِة  ﴾:يَػَرى﴿على  الوقفعند ﴾ يَػَرى الَِّذينَ ﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشرْلِكَساِئّي، لِ اِبإْلِ
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َواْلِكَساِئّي  ِىَشاـ، قرأ﴾: ِقيلَ ﴿

 ابإلمشاـ.
ابلكسرة  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 اخلالصة.
 َفَمنِ ﴿ َعاِصم قرأ ﴾:اْضطُرَّ  َفَمنِ ﴿
 .وضم الطاء النوفبكسر  ﴾اْضطُرَّ 
 َفَمنُ ﴿ اأْلَْربَػَعةِ اَبِقي اْلُقرّاِء  قرأو
 .﴾ بضم النوف والطاءاْضطُرَّ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ْدَغاـِ ﴾: نَػتَِّبعُ  َبلْ ﴿ * املدغم اسصغري:  .والبد من الغنة حاؿ اإلدغاـ لكسائي،ل اِبإْلِ
َماَلِة لْلِكَساِئّي، اِبهْلَُدى﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشر﴾: اِبإْلِ

َماَلةِ  ﴾:النَّارِ ﴿  اْلِكَساِئّي.دوري ل اِبإْلِ
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 ﴾اْلِرْبَّ َحْفص ﴿ قرأ :[ٚٚٔ]اآلية:﴾اْلِرْبَّ  لَْيسَ ﴿

 .بنصب الراء
 .ابلرفع ﴾اْلِرْبُّ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
اْبن َعاِمر  قرأ [:ٚٚٔ]اآلية: ﴾اْلِرْبَّ  َوَلِكنَّ ﴿

بتخفيف النوف واسكاِنا، ٍب كسرىا ﴾ اْلِرْبُّ  َوَلِكنِ ﴿
 .الساكنٌن، ورفع الراءٔنلصا من التقاء 

﴾ بفتح اْلِرْبَّ  َوَلِكنَّ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .النوف مشددة، ونصب الراء

ىشاـ إببداؿ اهلمزة  قرأ :وقفاً  ﴾اْلَبْأَساءِ ﴿
املتطرفة ألفًا مع القصر والتوسط واملد، وتسهيلها 

 ابلرـو مع املد والقصر.

 

 

 

 

 

 َواأْلُنْػَثى﴿ ،لدى الوقف ﴾اْلَقتػَْلى﴿ ﴾،اْلُقْرىَب ﴿ ﴾،اْعَتَدى﴿﴾، َواْليَػَتاَمى﴿ ،وقفاً  معاً  ﴾وآتى﴿ * املمال:
َماَلِة  ﴾:اِبأْلُنْػَثى  .َوَخَلف اْلَعاِشرْلِكَساِئّي، لاِبإْلِ

َماَلِة  :ورموه ﴾﴿َوَرْ٘نَةٌ   عند الَوْقف قوالً واحداً.ْلِكَساِئّي لِ اِبإْلِ
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ابن  قرأ :[ٕٛٔ]اآلية: ﴾ُموصٍ ﴿

﴾ إبسكاف الواو، ُموصٍ ﴿ عامر، وحفص
 .ؤنفيف الصاد

﴾﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو  ُمَوصٍّ
 .بفتح الواو، وتشديد الصاد

 :[ٗٛٔ]اآلية:﴾ِمْسِكٌنٍ  طََعاـُ  ِفْديَةٌ ﴿
﴾ ُنذؼ التنوين، ِفْديَةُ ﴿ اْبن ذَْكَواف قرأ
﴾ َنر امليم على اإلضافة، طََعاـِ و﴿
ابْلمع، وفتح النوف ببل ﴾ ِكٌنَ ا سَ مَ و﴿

 .تنوين
َوَخَلف َساِئّي، َعاِصم، َواْلكِ  قرأو
ابلتنوين، مع الرفع،  ﴾ِفْديَةٌ ﴿ اْلَعاِشر

﴾ ابلتوحيد، ِمْسِكٌنٍ ، و﴿ابلرفع ﴾طََعاـُ و﴿
 وكسر النوف منونة.

ابلتنوين، مع  ﴾ِفْديَةٌ ﴿ِىَشاـ  قرأو
﴾ ِكٌنَ ا سَ مَ و﴿، ﴾ ابلرفعطََعاـُ الرفع، و﴿

 النوف ببل تنوين. ابْلمع، وفتح
 

 حتية، وتشديد الطاء، وجـز العٌن.﴾ ابلياء التوَّعْ طَّ ﴿يَ  َوَخَلف اْلَعاِشراْلِكَساِئّي،  قرأ ﴾:َتَطوَّعَ ﴿
 .ابلتاء الفوقية، ؤنفيف الطاء، وفتح العٌن ﴾َتَطوَّعَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
  إبسكاف اهلاء. ﴾وَ هْ فػَ ﴿ اْلِكَساِئيّ  قرأ ﴾حيثما وردت:ُهوَ فػَ ﴿
 ِبَضمِّ اهْلَاِء.﴾ ُهوَ فػَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .﴾ بفتح الكاؼ، وتشديد امليمُلوامِّ َولُِتكَ ُشْعَبة، ﴿ قرأ :[٘ٛٔ]اآلية: ﴾َولُِتْكِمُلوا﴿
 .﴾ إبسكاف الكاؼ، ؤنفيف امليمَولُِتْكِمُلوا﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

َماَلِة لْلِكَساِئّي، وقفاً  ﴿ُىًدى﴾ ،﴿َىَداُكْم﴾، ﴾اهْلَُدى﴿ املمال:*   .َوَخَلف اْلَعاِشر: اِبإْلِ
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َحْفص  قرأ: حيثما وردت ﴾اْلبُػُيوتَ ﴿

 .بضم الباء﴾ اْلبُػُيوتَ ﴿
بكسر  ﴾ُيوتَ اْلبِ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .الباء
﴾ اْلِرْبُّ  َوَلِكنِ ﴿اْبن َعاِمر  قرأ ﴾:اْلِرْبَّ  َوَلِكنَّ ﴿

بتخفيف النوف واسكاِنا، ٍب كسرىا ٔنلصا من التقاء 
 .الساكنٌن، ورفع الراء

﴾ بفتح اْلِرْبَّ  َوَلِكنَّ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .النوف مشددة، ونصب الراء

 
 
 
 
 
 
 
 
 

َماَلِة لِ  ﴾:اتػََّقى﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشرْلِكَساِئّي، اِبإْلِ
َماَلِة للكسائي ِعْنَد اْلَوْقِف : ﴾اأْلَِىلَّةِ ﴿  .داً احِ وَ  الً وْ قػَ اِبإْلِ
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ـِ  اْلَمْسِجدِ  ِعْندَ  تُػَقاتُِلوُىمْ َواَل ﴿  اْلَرَا

 ِفيِو فَِإفْ  يُػَقاتُِلوُكمْ  َحّتَّ 
اْلِكَساِئّي،  قرأ :[ٜٔٔ]اآلية:﴾قَاتَػُلوُكمْ 

 ِعْندَ  ُلوُىمْ تػُ قْ تػَ َواَل ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشر
ـِ  اْلَمْسِجدِ   ِفيِو فَِإفْ  ُلوُكمْ تػُ قْ يػَ  َحّتَّ  اْلَرَا

بفتح اتء الفعل األوؿ، وَيء  ..﴾قَػتَػُلوُكمْ 
الثاين، وإسكاف القاؼ فيهما، وضم 
التاء بعدىا، وحذؼ األلف ُب 

 .الكلمات الثبلث
َواَل ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

ـِ  اْلَمْسِجدِ  ِعْندَ  تُػَقاتُِلوُىمْ   َحّتَّ  اْلَرَا
..﴾ إبثبات قَاتَػُلوُكمْ  ِفيِو فَِإفْ  يُػَقاتُِلوُكمْ 

األلف ُب الكلمات الثبلث، مع ضم 
اتء الفعل األوؿ، وَيء الثاين، وفتح 

 .القاؼ فيهما، مع كسر اتئهما
 
 

 
 

َماَلِة  :﴾اْلَكاِفرِينَ ﴿ * املمال:  اْلِكَساِئّي.دوري لاِبإْلِ
َماَلِة ل :﴾ لدى الوقفَذيً أَ ﴿، معاً  ﴾اْعَتَدى﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشرْلِكَساِئّي، اِبإْلِ

َماَلِة للكسائي ِعْنَد اْلَوْقِف  :ورموشما ﴾َكاِمَلةٌ ﴿﴿التػَّْهُلَكِة﴾،   .داً احِ وَ  الً وْ قػَ اِبإْلِ
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نْػَيا﴿ * املمال: َماَلِة لْلِكَساِئّي،  :﴾َىَداُكمْ ﴿، ﴾التػَّْقَوى﴿﴾، الدُّ  .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ
َماَلِة ل :﴾ارِ النَّ ﴿  اْلِكَساِئّي.دوري اِبإْلِ
َماَلِة للكسائي ِعْنَد اْلَوْقِف  :ورموىا ﴾َحَسَنةً ﴿  .داً احِ وَ  الً وْ قػَ اِبإْلِ

  



32 
 

 
 اْلِكَساِئيّ  قرأ :[ٕٗٓ]اآلية:﴾َوُىوَ ﴿

 إبسكاف اهلاء. ﴾وَ َوىْ ﴿
ِبَضمِّ ﴾ َوُىوَ ﴿ اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ اَبِقي  قرأو
 اهْلَاِء.

َواْلِكَساِئّي  ،ِىَشاـ قرأ: [ٕٙٓ]اآلية:﴾ِقيلَ ﴿
 ابإلمشاـ.

 ابلكسرة اخلالصة. اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 ،رمست ابلتاء :[ٕٚٓ]اآلية:﴾َمْرَضاتِ ﴿
 .ابهلاء﴾ هَمْرَضا﴿عليها اْلِكَساِئّي  ووقف

﴾ َمْرَضاتِ ﴿ اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ اَبِقي  ووقف
والوقف ُب أمثاؿ ىذا املوضع، يكوف  .ابلتاء

ليس ّنوضع إال فهو اضطراراً، أو اختباراً، و 
 وقف.

اْبن َعاِمر،  قرأ: [ٕٚٓ]اآلية:﴾َرُءوؼٌ ﴿
 .إبثبات الواو بعد اهلمزة ﴾َرُءوؼٌ ﴿ َوحْفص
ُنذؼ  َرُؤٌؼ﴾﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .الواو اليت بعد اهلمزة
ْلمِ ﴿ اْلِكَساِئّي  قرأ: [ٕٛٓ]اآلية:﴾السِّ

ْلمِ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو .﴾ بفتح السٌنْلمِ السَّ ﴿  .﴾ بكسر السٌنالسِّ
 إبسكاف الطاء. ﴾َواتِ ُخطْ ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشرُشْعَبة،  قرأ: [ٕٛٓ]اآلية:﴾ ُخطَُواتِ ﴿
 ﴾ بضمها.ُخُطَواتِ ﴿ وحفصابن عامر،  قرأو
 .بضم التاء، وفتح اْليم تُػْرَجُع﴾﴿عاصم  قرأ: [ٕٓٔ]اآلية:﴾األُُمورُ  تُػْرَجعُ ﴿
 .بفتح التاء، وكسر اْليم ُع﴾ْرجِ تػَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

نْػَيا، ﴾َسَعى﴿ ﴾،تَػَوىلَّ ﴿ ﴾،اتػََّقى﴿ * املمال: َماَلِة لِْلِكَساِئّي، : ﴾﴿الدُّ  .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ
َماَلِة لِْلِكَساِئّي.  َماَلِة للكسائي ِعْنَد اْلَوْقِف  :، ﴿اْلَمبَلِئَكُة﴾ ورموشما﴾َكافَّةً ﴿﴿َمْرَضاِت﴾: اِبإْلِ  .داً احِ وَ  الً وْ قػَ اِبإْلِ

َماَلِة ال :﴾َجاَءْتُكمُ ﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر بن ذكواف،اِبإْلِ
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َماَلِة ال ﴾:َجاَءتْػُهمُ ﴿ ،﴾َجاَءْتوُ ﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشر بن ذكواف،اِبإْلِ
نْػَيا﴾ َماَلِة لِْلِكَساِئّي، : ﴾َمَّت ، ﴿عند الوقف ﴾فَػَهَدى اّللَُّ ﴿ ﴾،َواْليَػَتاَمى﴿، ﴿الدُّ  .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ
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 قرأ :حيثما وردت ﴾َوُىوَ ﴿

 إبسكاف اهلاء. ﴾وَ َوىْ ﴿ اْلِكَساِئيّ 
 اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 ِبَضمِّ اهْلَاِء.﴾ َوُىوَ ﴿
 قرأ: [ٜٕٔ]اآلية:﴾َكِبًنٌ ِإٍْبٌ  ﴿

 .﴾ ابلثاء املثلثةًنٌ ثِ كَ اْلِكَساِئّي ﴿
 اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 ابلباء املوحدة.﴾ َكِبًنٌ ﴿
﴾: رمست ابلتاء، َرْ٘نَتَ ﴿

و﴾ َر٘نَْ ﴿ اْلِكَساِئيّ وقف عليها و 
 .ابهلاء

 اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ ووقف 
 ابلتاء. ﴾َرْ٘نَتَ ﴿

 
 
 
 
 
 

نْػَيا ،معاً  ﴾َوَعَسى﴿ * املمال: َماَلِة لْلِكَساِئّي،  :﴾﴿الدُّ  .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ
َماَلِة ل :﴾ارِ النَّ ﴿  اْلِكَساِئّي.دوري اِبإْلِ

َماَلِة للكسائي ِعْنَد اْلَوْقِف  :﴿َواآْلِخرَِة﴾  .داً احِ وَ  الً وْ قػَ اِبإْلِ
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ابن عامر،  قرأ :[ٕٕٕ]اآلية:﴾َيْطُهْرفَ ﴿
﴾ بسكوف الطاء، وضم اهلاء َيْطُهْرفَ ﴿ وحفص

 .خمففة
﴾ بفتح ْرفَ هَّ َيطَّ ﴿اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعِة  قرأو

 .الطاء، واهلاء، مع التشديد فيهما
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

َماَلِة البن ذكواف :﴾َشاءَ ﴿ املمال:*   .َوَخَلف اْلَعاِشر ،اِبإْلِ
نْػَيا﴾ َماَلِة لْلِكَساِئّي،  :﴾أن﴿، ﴾ لدى الوقفأًَذى﴿﴾، اليتامى﴿، ﴿الدُّ  .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ

َماَلِة ل :﴾ارِ النَّ ﴿  اْلِكَساِئّي.دوري اِبإْلِ
َماَلِة للكسائي ِعْنَد اْلَوْقِف  :﴿َواآْلِخرَِة﴾  .داً احِ وَ  الً وْ قػَ اِبإْلِ
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ِىَشاـ وقف عليها ﴾: قُػُروءٍ ﴿

؛  ْدَغاـِ مع السكوف اض، والرـو اِبإْلِ
 ألف الواو زائدة.
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ابن عامر،  قرأ: [ٖٕٔ]اآلية:﴾ُىُزًوا﴿

﴾ ابهلمز، مع ضم اؤً ُىزُ وشعبة، والكسائي ﴿
 َوْصبًل، وَوْقفاً.الزاي 
، ﴾ إبِِْبَداِؿ اهلَْمزَِة واواُىُزًواَحْفص ﴿ قرأو 

 مع ضم الزاي، َوْصبًل، وَوْقفاً.
﴾ ابهلمزة، مع اؤً ُىزْ ﴿ َخَلف اْلَعاِشر قرأو

 إسكاف الزاي َوْصبًل، وَوْقفاً.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ْدَغاـِ  :يَػْفَعْل َذِلَك﴾﴿ اسصَِّغري:املدغم *   .أليب الارثاِبإْلِ
ْدَغاـِ  ﴾:فَػَقْد ظََلمَ ﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشرَواْلِكَساِئّي،  ،ْبن َعاِمراِل  اِبإْلِ

َماَلِة  :﴾وأزكى﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشرّي، ْلِكَسائِ لاِبإْلِ
َماَلِة : ورموه ﴾ةَ اعَ ضَ الرَّ ﴿  عند الوقف ابخلبلؼ.للكسائي اِبإْلِ
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مًعا:  [ٖٕٚوٖٕٙ]اآلية:﴾ َٕنَسُّوُىنَّ ﴿

 َوَخَلف اْلَعاِشراْلِكَساِئّي،  قرأ
﴾ بضم التاء، وإثبات ألف بعد سُّوُىنَّ إنَُ ﴿

 .امليم مع املد املشبع
﴾ َٕنَسُّوُىنَّ ﴿ ابن عامر، وعاصم قرأو

 بفتح التاء، من غًن ألف، وال مد.
ابن  قرأمًعا: [ٖٕٙ]اآلية:﴾َقَدرُهُ ﴿

َوَخَلف ذكواف، َوَحْفص، َواْلِكَساِئّي، 
 بفتح الداؿ. ﴾ َقَدرُهُ ﴿ اْلَعاِشر
﴾ رُهُ َقدْ ﴿ ىشاـ، وشعبة قرأو

 .بسكوف الداؿ
 
 
 
 
 

 
 

 
 

َماَلِة لِ : ﴾للتقوى﴿ * املَُمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشرْلِكَساِئّي، اِبإْلِ
َماَلِة ِلْلِكَساِئيِّ  :ورموىا ﴾ةً يضَ رِ ﴿فَ   ِِنُْلٍف َعْنُو.َحاَلَة اْلَوْقِف اِبإْلِ
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 ابن عامر، وحفص قرأ :[ٕٓٗ]اآلية:﴾َوِصيَّةً ﴿

 .ابلنصب﴾ َوِصيَّةً ﴿
 .برفع التاء ﴾َوِصيَّةٌ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
اْبن َعاِمر  قرأ: [ٕ٘ٗ]اآلية:﴾فَػُيَضاِعَفوُ ﴿

بتشديد العٌن، وحذؼ األلف، مع ﴾ وُ فَ فَػُيَضعِّ ﴿
  نصب الفاء.

بتخفيف العٌن، وألف  ﴾فَػُيَضاِعَفوُ عاصم ﴿ قرأو
 .قبلها، مع نصب الفاء

 ﴾وُ فَػُيَضاِعفُ ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشراْلِكَساِئّي،  قرأو
 .بتخفيف العٌن، وألف قبلها، مع رفع الفاء

ِىَشاـ، َوَحْفص،  قرأ: [ٕ٘ٗ]اآلية:﴾َويَػْبُسطُ ﴿
 ﴾ ابلسٌنَويَػْبُسطُ ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشر

 ابلصاد.﴾ طُ صُ َويَػبْ ﴿ ُشْعَبة، َواْلِكَساِئيّ  قرأو
 .ابلصاد، والسٌن ابن ذكواف قرأو

 

 

 

َماَلِة  ﴾:الوسطى﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشرْلِكَساِئّي، لاِبإْلِ
َماَلِة لِ  :﴾دَيرىم﴿   .ُدورِّي اْلِكَساِئيّ اِبإْلِ

َماَلِة للكسائي ِعْنَد اْلَوْقِف  :﴿َكِثًنًَة﴾ ورموىا  .داً احِ وَ  الً وْ قػَ اِبإْلِ
َماَلِة للكسائي﴾: َأْحَياُىمْ ﴿  .اِبإْلِ
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ابن عامر،  قرأ: ﴾َعَلْيِهُم اْلِقَتاؿُ ﴿
بكسر اهلاء، ﴾ َعَلْيِهُم اْلِقَتاؿُ ﴿ وعاصم

 وضم امليم َوْصبلً.
 َوَخَلف اْلَعاِشر ،اْلِكَساِئيّ  قرأو

ِبَضمِّ اهْلَاِء، وامليم  ﴾ُم اْلِقَتاؿُ َعَليػْهُ ﴿
 َوْصبلً.
يقفوف بكسر  كل القراء األربعةو 

 .اهلاء، وإسكاف امليم
ِىَشاـ عند  قرأ﴾ ونظًنه: َيَشاءُ ﴿

الوقف إبِِْبَداِؿ اهلَْمزَِة ألفا مع القصر، 
والتوسط، واملد، وتسهيلها ابلرـو مع 

 والقصر. املد
 
 
 

  
 

 
 .َوَخَلف اْلَعاِشرابإلمالة للكسائي، : ﴾﴿أن، ﴾اْصطََفاهُ ﴿، ﴾موسى﴿ * املمال:

َماَلِة  ﴾:دَيران﴿  .اْلِكَساِئيّ دوري لِ اِبإْلِ
َماَلة ال: ﴾وزاده﴿  .بن ذكوافابلفتح َواإْلِ

َماَلِة للكسائي ِعْنَد اْلَوْقِف  :﴿اْلَمبَلِئَكُة﴾ ورموشما  .داً احِ وَ  الً وْ قػَ اِبإْلِ
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َماَلِة  :﴾الكافرين﴿ * املمال:  .اْلِكَساِئيّ دوري لاِبإْلِ
َماَلِة لْلِكَساِئّي، ﴾وآاته﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر: اِبإْلِ
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 اْلِكَساِئيّ  قرأ :[ٕ٘٘]اآلية:﴾َوُىوَ ﴿

 إبسكاف اهلاء. ﴾وَ َوىْ ﴿
﴾ َوُىوَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 ِبَضمِّ اهْلَاِء.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

َ﴾: * املدغم اسصغري: ْدَغاـِ  ﴿َقد تػَّبَػٌنَّ   ِلكّل القراء.اِبإْلِ
َماَلِة لْلِكَساِئّي، ﴾اْلُوثْػَقى، ﴿وقفاً  ﴾عيسى﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشر: اِبإْلِ

َماَلِة ال ﴾:مهتجاء﴿، ﴾َشاءَ ﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر بن ذكواف،اِبإْلِ
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اْبن َعاِمر ِنلف عن ابن  قرأ ﴾:ِإبْػرَاِىيم﴿
 بفتح اهلاء، وألف بعدىا. ﴾ـاِإبْػرَاىَ ﴿ذكواف 
﴾ بكسر ِإبْػرَاِىيم﴿ اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ اَبِقي  قرأو

 اهلاء، وَيء بعدىا، وىو الوجو الثاين البن ذكواف.
 ﴾يَ َوىْ ﴿ اْلِكَساِئيّ  قرأ :[ٜٕ٘]اآلية:﴾يَ َوىِ ﴿

 إبسكاف اهلاء.
 اهْلَاِء. ِبكسرِ ﴾ يَ َوىِ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
َوَخَلف اْلِكَساِئّي،  قرأ :[ٜٕ٘]اآلية:﴾يَػَتَسنَّوْ ﴿
 .ُنذؼ اهلاء َوْصبًل، وإثباهتا َوْقفاً  ﴾يَػَتَسنَّ ﴿ اْلَعاِشر
﴾ إبثباهتا يَػَتَسنَّوْ ﴿ ابن عامر، وعاصم قرأو

 .َوْصبلً وَوْقفاً 
اْلِكَساِئّي  قرأ :[ٜٕ٘]اآلية:﴾قَاَؿ َأْعَلمُ ﴿

﴾ بوصل اهلمز، مع سكوف امليم حالة وصل ْعَلمْ ا﴿
﴾ كسر شمزة ْعَلمْ وإذا ابتدأ بػ﴿ا ﴾،ْعَلمْ بػ﴿ا ﴾قَاؿَ ﴿

 .الوصل
ِبمزة قطع  ﴾َأْعَلمُ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .مفتوحة َوْصبلً وابتداًء، مع رفع امليم
 
 

ْدَغاـِ  :﴾ كلوتُ ثْ بِ ﴿لَ  ،﴾تَ ثْ بِ ﴿لَ  * املدغم اسصغري:  ْبن َعاِمر، َواْلِكَساِئّي.اِل اِبإْلِ
َماَلةِ  ﴾:النَّارِ ﴿ * املمال:  اْلِكَساِئّي.دوري ل اِبإْلِ

َماَلِة لْلِكَساِئّي، َأنَّ ﴿ ،﴾﴿آاته  .َوَخَلف اْلَعاِشر﴾: اِبإْلِ
َماَلِة : ﴾﴿٘نارؾ  .َواْبن ذَْكَواف ِنلف عنودوري اْلِكَساِئّي، لِ اِبإْلِ
 .ألِنا ىاء سكت ال ىاء أتنيث ﴾﴿يتسنوال إمالة قطعا للكسائي ُب ىاء  * ينبيه:
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 قرأ :[ٕٓٙ]اآلية:﴾ِإبْػرَاِىيم﴿

اْبن َعاِمر ِنلف عن ابن ذكواف 
بفتح اهلاء، وألف  ﴾ـاِإبْػرَاىَ ﴿

 بعدىا.
 اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

﴾ بكسر اهلاء، وَيء ِإبْػرَاِىيم﴿
بعدىا، وىو الوجو الثاين البن 

 ذكواف.
 قرأ: [ٕٓٙ]اآلية:﴾َفُصْرُىنَّ ﴿

بكسر ﴾ ْرُىنَّ َفصِ ﴿ َخَلف اْلَعاِشر
 .الصاد، ويلزمو ترقيق الراء

 اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
﴾ بضم الصاد، ويلزمو َفُصْرُىنَّ ﴿

 .تفخيم الراء
املنوف  [ٕٓٙ]اآلية:﴾ُجْزًءا﴿
بضم ﴾ ًءاُجزُ ﴿ُشْعَبة  قرأ: املنصوب

 .الزاي
 اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .﴾ إبسكاف الزايُجْزًءا﴿
 

 .﴾ بتشديد العٌن، وحذؼ األلففُ ُيَضعِّ ﴿ اْبن َعاِمر قرأ: [ٕٔٙ]اآلية:﴾ُيَضاِعفُ ﴿
 .﴾ بتخفيف العٌن، وإثبات األلفُيَضاِعفُ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

ْدَغاـِ  :﴾﴿أنبتت سبع * املدغم اسصغري:  .َوَخَلف اْلَعاِشرْلِكَساِئّي، لِ اِبإْلِ
َماَلِة  :﴾َواأْلََذى﴿ ،﴾ لدى الوقف﴿أًَذى، ﴿بلى﴾، ﴾اْلَمْوَتى﴿* املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشرْلِكَساِئّي، لاِبإْلِ

َماَلِة  :﴾اْلَكاِفرِينَ ﴿  اْلِكَساِئّي.دوري لاِبإْلِ
َماَلِة للكسائي : ﴾﴿حبة   .َوْقفاً ببل خبلؼاِبإْلِ
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 ،رمست ابلتاء :[ٕ٘ٙ]اآلية:﴾َمْرَضاتِ ﴿
 .ابهلاء﴾ هَمْرَضا﴿عليها اْلِكَساِئّي  ووقف

﴾ َمْرَضاتِ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  ووقف
 .ابلتاء

 اْبن َعاِمر، قرأ :[ٕ٘ٙ]اآلية:﴾ِبَربْػَوةٍ ﴿
 .بفتح الراء﴾ ِبَربْػَوةٍ ﴿َوَعاِصم 
﴾ بْػَوةٍ ِبرُ ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشركسائي، الْ  قرأو

 الراء. ضمب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 للكسائي وحده.: ابإلمالة ﴾َمْرَضاتِ ﴿ * املمال:
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اْبن  قرأ :[ٕٔٚ]اآلية:﴾فَِنِعمَّا﴿
 َوَخَلف اْلَعاِشرَواْلِكَساِئّي،  َعاِمر،

 .بفتح النوف وكسر العٌن ﴾ِعمَّافَػنَ ﴿
بكسر  ﴾فَِنِعمَّا﴿َحْفص  قرأو

  .النوف والعٌن
كسر   :األول :ٌنجهبو  ،ُشْعَبة قرأو
 .واختبلس كسرة العٌن النوف،

كسر النوف ﴾  مَّافَِنعْ ﴿  :اسثاين
 .وإسكاف العٌن

 قرأ ﴾حيثما وردت:ُهوَ ﴿فػَ 
 إبسكاف اهلاء. ﴾وَ هْ ﴿فػَ  اْلِكَساِئيّ 

﴾ ُهوَ ﴿فػَ  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 ِبَضمِّ اهْلَاِء.

 قرأ :[ٕٔٚ]اآلية:﴾َويَُكفِّرُ ﴿
 ﴾َكفِّرْ نُ وَ ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشراْلِكَساِئّي، 

 .وجـز الراءالعظمة، بنوف 
بنوف ﴾ َكفِّرُ نُ وَ ﴿ ُشْعَبة قرأو

 .العظمة، ورفع الراء
َوَحْفص  اْبن َعاِمر، قرأو

 .ابلياء ورفع الراء﴾ َويَُكفِّرُ ﴿
 :وكاف فعبل مضارعا حيثما ورد ُب القرآف ﴾ضَمَْسبُػُهمُ ﴿
 .بفتح السٌن ﴾ضَمَْسبُػُهمُ ﴿ َوَعاِصم اْبن َعاِمر، قرأ
 .بكسر السٌن ﴾بُػُهمُ ضَمْسِ ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشرالكسائي  قرأو

َماَلِة  :﴾ارِ هَ النػَّ ﴿، ﴾﴿أنصار * املمال:  .اْلِكَساِئيّ  دوريلِ اِبإْلِ
َماَلِة لِ : ﴾بسيماىم﴿ ﴾،ىداىم﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشرْلِكَساِئّي، اِبإْلِ
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﴾ نُواذِ آفَ ﴿ ُشْعَبة قرأ :[ٜٕٚ]اآلية:﴾فَْأَذنُوا﴿

 .وكسر الذاؿ وألف بعدىا، بفتح اهلمزة،
إبسكاف ﴾ فَْأَذنُوا﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .وفتح الذاؿ اهلمزة،

ُقوا﴿ عاصم  قرأ :[ٕٓٛ]اآلية:﴾َتَصدَّ
ُقوا﴿  .بتخفيف الصاد ﴾َتَصدَّ

ُقواَتصَّ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو  بتشديد ﴾دَّ
 .الصاد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

َماَلِة لِ  :﴾توَب﴿ ﴾،فانتهى﴿كلو،   الّراَِب﴾﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشرْلِكَساِئّي، اِبإْلِ
َماَلِة : ﴿كفار﴾، ﴿النار﴾  .اْلِكَساِئيّ  دوريلِ اِبإْلِ

َماَلِة ال ﴾:َجاَءهُ ﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر بن ذكواف،اِبإْلِ
َماَلِة َوْقفاً ل: ورموشما ﴿ميسرة﴾، عسرة﴾﴿  ابخلبلؼ.لكسائي اِبإْلِ
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 قرأ :[ٕٕٛ]اآلية:﴾ِْنَارًَة َحاِضرَةً ﴿

بنصب التاء ﴾ ِْنَارًَة َحاِضرَةً ﴿عاصم 
 .فيهما

 ِْنَاَرةٌ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .التاء فيهما برفع ﴾َحاِضرَةٌ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

َماَلِة لِ : األخرى﴾﴿، ﴿ِإْحَداشُمَا﴾ معا، ﴾َوأَْدنَ ﴿ ،مسمى﴾ لدى الوقف﴿ * املمال: َوَخَلف ْلِكَساِئّي، اِبإْلِ
 .اْلَعاِشر
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اْبن  قرأ :[ٕٗٛ]اآلية:﴾َويُػَعذِّبُ ،  فَػيَػْغِفرُ ﴿
برفع الراء ﴾ َويُػَعذِّبُ ،  فَػيَػْغِفرُ ﴿ َوَعاِصم َعاِمر،

 .والباء من الفعلٌن
،  فَػيَػْغِفرْ ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشركسائي، الْ  قرأو
 .الراء والباء من الفعلٌن َنـز﴾ َويُػَعذِّبْ 
اْلِكَساِئّي،  قرأ :[ٕ٘ٛ]اآلية:﴾وَُكُتِبوِ ﴿

وفتح  بكسر الكاؼ، ﴾بِوِ اتَ وَكِ ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشر
 .وألف بعدىا التاء

بضم ﴾ وَُكُتِبوِ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .وحذؼ األلف ،والتاء الكاؼ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .َباِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ ل اِبإْلِظهارو  ، َوَخَلف اْلَعاِشرابإلدغاـ للكسائي،  :﴾ويعذب من﴿ * املدغم اسصغري:
فليس لو وأما من يقرأ ابلرفع  ،يقرءوف ابْلـز بٌن الذينإسما ىو  ﴾ويعذب من﴿ بلؼ ُباخلأف  اعلم * ينبيه:

 .اإلظهار فيهما سوى
َماَلِة للكسائي ِعْنَد اْلَوْقِف.﴾شََّهاَدةَ ﴿ال * املمال:  : اِبإْلِ

َماَلِة : موالان﴾﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشرْلِكَساِئّي، لِ اِبإْلِ
َماَلِة : الكافرين﴾﴿  .اْلِكَساِئيّ دوري لِ اِبإْلِ
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4S 
 چٱ    ٻ ٻ ٻ  چ

  اسورتيني:بني
ابلبسملة  َعاِصم، َواْلِكَساِئيّ  قرأ

 بٌن السورتٌن.
وجهٌن: ب اْبن َعاِمر قرأو

 .«السكت، والوصل»
ابلوصل دوف  َخَلف اْلَعاِشر قرأو

 البسملة. 
ِىَشاـ عند  قرأ: ونظًنه ﴾َشْيءٌ ﴿

النقل مع  األول:الوقف أبربعة أوجو 
،  اسثاين:السكوف،  النقل مع الرـو

اإلدغاـ معهما   اسثاسث، واسرابع:
كذلك؛ واعلم أنو يتعٌن حذؼ 
التنوين من املنوف عند الوقف عليو 

.  ابلرـو
 :ونظًنشما ﴾َيَشاءُ السََّماِء _ ﴿

ِىَشاـ عند الوقف إبِِْبَداِؿ اهلَْمزَِة  قرأ
ألفا مع القصر، والتوسط، واملد، 

 والقصر. وتسهيلها ابلرـو مع املد
َماَلِة : ﴾التػَّْورَاةَ ﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشر َواْلِكَساِئّي، ْبن ذَْكَواف،اِل اِبإْلِ
َماَلِة لْلِكَساِئّي،  :، ﴿طَمَْفى﴾لدى الوقف عليها ﴿ُىًدى﴾  .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ

َماَلِة  :ورموه ﴾﴿َرْ٘نَةً   عند الَوْقف قوالً واحداً.ْلِكَساِئّي لِ اِبإْلِ
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 قرأ :[ٕٔ]اآلية:﴾َستُػْغَلُبوَف َوُٓنَْشُروفَ ﴿

﴾ َشُروفَ ضمُْ ْغَلُبوَف وَ يػُ سَ ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشر اْلِكَساِئّي،
 .بياء الغيب فيهما

َستُػْغَلُبوَف ﴿ ابن عامر، وعاصم قرأو
 .بتاء اخلطاب فيهما﴾ َوُٓنَْشُروفَ 
تحقيق ب ِىَشاـ قرأ :[٘ٔ]اآلية:أَُؤنَػبُِّئُكْم﴾﴿
 .مع اإلدخاؿ وعدمو اهلمزتٌن
 مع عدـابلتحقيق  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .دخاؿاإل
بضم  ﴾افٌ وَ ضْ رُ وَ ﴿ُشْعَبة  قرأ ﴾:افٌ وَ ضْ رِ وَ ﴿

ُب ٗنيع األلفاظ اليت وقعت ُب القرآف، إال ُب  الراء
املوضع الثاين ُب سورة املائدة: وىو قوؿ هللا تعاىل: 

﴾ يَػْهِدي بِِو اّللَُّ َمِن اتػََّبَع رِْضَوانَُو ُسُبَل السَّبَلـِ ﴿
 [، فقد قرأه ابلكسر؛ ٗنعا بٌن اللغتٌن.ٙٔ:]املائدة
 بكسر﴾ افٌ وَ ضْ رِ وَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .الراء ُب ٗنيع القرآف
 
 
 
 

َماَلِة ل :﴾، ﴿األَْبَصارِ ﴾ارِ النَّ ﴿ * املمال:  اْلِكَساِئّي.دوري اِبإْلِ
نْػَيا، َوأُْخَرى﴾﴿ َماَلِة : ﴾﴿الدُّ  .َوَخَلف اْلَعاِشرْلِكَساِئّي، لاِبإْلِ
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 قرأ :[ٜٔ]اآلية:﴾ّف الدينإِ ﴿

 .بفتح اهلمزة ﴾فّ ﴿أَ اْلِكَساِئّي 
 اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .بكسر اهلمزة ﴾فّ إِ ﴿
 قرأ :[ٕٓ]اآلية:﴾َوْجِهَي ّللَِّ ﴿

 ﴾َوْجِهَي ّللَِّ ﴿َوَحْفص اْبن َعاِمر، 
 .بفتح الياء

 اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .الياء إبسكاف ﴾َوْجِهي ّللَِّ ﴿

 قرأ :[ٕٓ]اآلية:﴾أََأْسَلْمُتمْ ﴿
تسهيل اهلمزة  األول: ِىَشاـ بوجهٌن

ٓنقيقها  اسثاين:الثانية مع اإلدخاؿ، 
 مع اإلدخاؿ.

 اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 مع عدـ اإلدخاؿ. ابلتحقيق
 
 
 
 

َماَلِة ل :﴾، ﴿اِبأَلْسَحارِ ﴾ارِ النَّ ﴿ * املمال:  اْلِكَساِئّي.دوري اِبإْلِ
َماَلِة ال ﴾:جاءىم﴿  .اْلَعاِشرَوَخَلف  بن ذكواف،اِبإْلِ

نْػَيا﴾ َماَلِة لْلِكَساِئّي،  :﴿الدُّ  .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ
َماَلِة للكسائي ِعْنَد اْلَوْقِف  :﴿َواآْلِخرَِة﴾  .داً احِ وَ  الً وْ قػَ اِبإْلِ
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 اْبن َعاِمر، قرأ: معاً  [ٕٚ]اآلية:﴾تيِّ مَ الْ ﴿
 .بتخفيف الياء ساكنة ﴾تيْ مَ الْ ﴿َوُشْعَبة 
 ﴾تيِّ مَ الْ ﴿ اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ اَبِقي  قرأو 

 .مكسورة الياء بتشديد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ْدَغاـِ  :يَػْفَعْل َذِلَك﴾﴿ * املدغم اسصغري:  .أليب الارثاِبإْلِ
َماَلِة لْلِكَساِئّي،  :، ﴿تُػَقاة﴾﴾﴿يَػتَػَوىلَّ  * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ

َماَلِة لِ  :﴾اْلَكاِفرِينَ ﴿، ﴾النهار﴿  اْلِكَساِئّي. دورياِبإْلِ
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 قرأونظًنه:  [ٖٓ]اآلية:﴾ءٍ ُسو ﴿
 األول:ِىَشاـ عند الوقف أبربعة أوجو 

النقل مع  اسثاين:النقل مع السكوف، 
 ، اإلدغاـ معهما   اسثاسث، واسرابع:الرـو

كذلك؛ واعلم أنو يتعٌن حذؼ التنوين 
.  من املنوف عند الوقف عليو ابلرـو

اْبن  قرأ: [ٖٓ]اآلية:﴾َرُءوؼٌ ﴿
إبثبات الواو  ﴾َرُءوؼٌ ﴿ َعاِمر، َوحْفص

 بعد اهلمزة.
 ﴿َرُؤٌؼ﴾اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعِة  قرأو

 ُنذؼ الواو اليت بعد اهلمزة.
ن ابْ  قرأ: [ٖٙ]اآلية:﴿َوَضَعْت﴾

إبسكاف ُت﴾ ﴿َوَضعْ  َعاِمر، َوُشْعَبة
 .وضّم التاء ،العٌن

 اأْلَْربَػَعةِ اَبِقي اْلُقرّاِء  قرأو
 .وسكوف التاء ،بفتح العٌن ﴿َوَضَعْت﴾

 ،َعاِصم قرأ :[ٖٚ]اآلية:﴾َكفََّلَها﴿َو 
﴾ َكفََّلَها﴿َو  َوَخَلف اْلَعاِشر ،َواْلِكَساِئيّ 

 .بتشديد الفاء
 .بتخفيف الفاء﴾ َكَفَلَها﴿َو  ابت عامر قرأو

﴾ ﴾  اْلَعاِشر َوَخَلف ،َواْلِكَساِئيّ  ،َحْفص قرأ :معاً  [ٖٚ]اآلية:﴿زََكرَيَّ  .ابلقصر من غًن شمز﴿زََكرَيَّ
، ﴾ءَ ﴿زََكرَيَّ وفتح اهلمزة ُب املوضع األوؿ فقط شعبة  .املدّ مع  ابهلمز،﴾ ء﴿زََكرَيَّ  ابن عامر، وشعبة قرأو

 وضمها ابن عامر، وضمها ابن عامر، وشعبة ُب املوضع الثاين.
َماَلِة  :﴾اْلَكاِفرِينَ ﴿ * املمال:  اْلِكَساِئّي.دوري لاِبإْلِ

﴾﴾، ﴿﴿َكاألُنْػَثى ،﴾انْػَثى، ﴿﴾اْصطََفى﴿ َماَلِة  :َأنَّ  .َوَخَلف اْلَعاِشرْلِكَساِئّي، لِ اِبإْلِ
َماَلةاملنصوب: اب ﴾ارابَ ﴿، معاً  ﴿ِعْمرَاَف﴾  .ْبن ذَْكَوافال لفتح َواإْلِ
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﴾ َوَخَلف  ،َواْلِكَساِئيّ  ،َحْفص قرأ: [ٖٛ]اآلية:﴿زََكرَيَّ

﴾  اْلَعاِشر  .ابلقصر من غًن شمز﴿زََكرَيَّ
ِبمزة مضمومة ﴾ ء﴿زََكرَيَّ  ابن عامر، وشعبة قرأو

 .املدّ مع  ،بعد األلف
 َوَخَلف اْلَعاِشراْلِكَساِئّي،  قرأ :[ٜٖ]اآلية:﴿فَػَناَدْتُو﴾

 .بعد الداؿ دمالة أبلف ﴾اداهنَ فػَ ﴿
بتاء التأنيث ﴿فَػَناَدْتُو﴾  ابن عامر، وعاصم قرأو

 .الساكنة بعد الداؿ
إبسكاف  ﴾وَ َوىْ ﴿ اْلِكَساِئيّ  قرأ :[ٜٖ]اآلية:﴾َوُىوَ ﴿

 اهلاء.
 ِبَضمِّ اهْلَاِء.﴾ َوُىوَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

بكسر ﴿ِإفَّ﴾  اْبن َعاِمر قرأ :[ٜٖ]اآلية:﴿َأفَّ هللَا﴾
 .اهلمزة

 .اهلمزةبفتح ﴿َأفَّ﴾  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
ُرؾَ  ُرؾِ ، ﴿يُػَبشِّ اْلِكَساِئّي  قرأ: [٘ٗوٜٖ]اآلية:معاً  ﴾يُػَبشِّ

بفتح الياء، وإسكاف الباء، وضم  ﴾﴿يَػْبُشُرَؾ، يَػْبُشُرؾِ 
 .الشٌن خمففة

ُرؾَ  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو ُرؾِ ﴿يُػَبشِّ بضم  ﴾، يُػَبشِّ
 شددة.الياء، وفتح الباء، وكسر الشٌن م

ِىَشاـ عند الوقف إبِِْبَداِؿ اهلَْمزَِة ألفا مع القصر، والتوسط، واملد، وتسهيلها ابلرـو مع  قرأ :ونظًنه ﴾اءِ الدُّعَ ﴿
 والقصر. املد

َماَلِة للكسائي ِعْنَد اْلَوْقِف  :اورموشم ﴾آيَةً ﴿، ﴾طَيَِّبةً ﴿ * املمال:  .داً احِ وَ  الً وْ قػَ اِبإْلِ
َماَلةاجملرور: اب ﴾ارابِ ﴿  قوالً واحداً. ذَْكَوافْبن ال إْلِ
َماَلِة  أّن﴾:﴿ ،﴾واصطفاؾ﴿ ،﴾اصطفاؾ﴿ ،وقفاً  ﴾عيسى﴿ ﴾،الدنيا﴿ ،﴾بيحٍن﴿ ،﴾فناداه﴿ اِبإْلِ

 إلبكار﴾: ابإلمالة لدوري الكسائي.﴿وا .َوَخَلف اْلَعاِشرلِْلِكَساِئّي، 
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اْبن  قرأ: [ٚٗ]اآلية:﴾فَػَيُكوفُ ﴿

بنصب  ﴾فَػَيُكوفَ ﴿َعاِمر عند الوصل 
  .النوف

 اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 ابلرفع. ﴿فَػَيُكوُف﴾

َعاِصم  قرأ :[ٜٗ]اآلية:﴾َويُػَعلُِّموُ ﴿
 .بياء الغيبة﴾ َويُػَعلُِّموُ ﴿

 اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .بنوف العظمة﴾ َعلُِّموُ نػُ وَ ﴿

 َحْفص قرأ: [ٜٗ]اآلية:﴾ُكمْ بُػُيوتِ ﴿
 بضم الباء. ﴾ُكمْ بُػُيوتِ ﴿

 اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .بكسر الباء ﴾ُكمْ ُيوتِ بِ ﴿

 
 
 
 
 
 

ْدَغاـِ  :﴾قد جئتكم﴿ * املدغم اسصغري:  .َوَخَلف اْلَعاِشرَساِئّي، َواْلكِ  َشاـ،هلِِ  اِبإْلِ
َماَلِة لِ  :﴾عيسى﴿ ﴾،املوتى﴾، ﴿أنَّ ﴾، ﴿﴿قضى * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشرْلِكَساِئّي، اِبإْلِ

َماَلِة : التػَّْورَاة﴾﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر َواْلِكَساِئّي، ْبن ذَْكَواف،اِل اِبإْلِ
َماَلِة لُدورِّي اْلِكَساِئيّ : أنصاري﴾﴿  .اِبإْلِ
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بياء  فَػيُػَوفِّيِهْم﴾﴿َحْفص  قرأ: فَػيُػَوفِّيِهْم﴾﴿

 .الغيبة
بنوف ﴾ فَػنُػَوفِّيِهمْ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .الدالة على التكلم العظمة
اتفق القراء على رفع  :[ٜ٘]اآلية: ﴾فَػَيُكوفُ ﴿
 النوف.

: رمست ابلتاء، ووقف [ٔٙ]اآلية:﴾َلْعَنتَ ﴿
 هلاء.﴾ ابوَلْعنَ ﴿اْلِكَساِئّي عليها 

 ابلتاء.﴾ َلْعَنتَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ ووقف 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نْػيَ ، ﴿معاً  ﴾ِعيَسى﴿ * املمال: َماَلِة لْلِكَساِئّي،  :﴾االدُّ  .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ
َماَلِة للكسائي ِعْنَد اْلَوْقِف  :اآْلِخرَِة﴾وَ ، ﴿﴾ةامَ يَ قِ الْ ﴿  .داً احِ وَ  الً وْ قػَ اِبإْلِ
َماَلِة  ﴾:َجاَءؾَ ﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر ،البن ذكوافاِبإْلِ

  



58 
 

 
 اْلِكَساِئيّ  قرأ :[ٕٙ]اآلية:﴾وَ ﴿هلَُ 

 اهلاء.  ﴾ إبسكافوَ ﴿هلَْ 
﴾ وَ ﴿هلَُ  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .ِبَضمِّ اهْلَاءِ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

َماَلِة : التػَّْورَاة﴾﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشر َواْلِكَساِئّي، ْبن ذَْكَواف،اِل اِبإْلِ
َماَلِة لِ  :وقفاً  ﴾أَْوىَل ﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشرْلِكَساِئّي، اِبإْلِ
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ِىَشاـ عند الوقف إبِِْبَداِؿ  قرأ :معاً  ﴾َيَشاءُ ﴿

اهلَْمزَِة ألفا مع القصر، والتوسط، واملد، وتسهيلها 
 والقصر. ابلرـو مع املد

 : مًعا [٘ٚ]اآلية:﴾يُػَؤدِّهِ ﴿
إبسكاف اهلاء َوْصبلً ﴾ دِّهْ ؤَ يػُ ﴿ ُشْعَبة قرأو
 .وَوْقفاً 

 واإلشباع. ابالختبلسِىَشاـ  قرأو
 اْبن ذَْكَواف،وىم:  ،اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ اَبِقي  قرأو

اِبْلَكْسرَِة  َوَخَلف اْلَعاِشرَوَحْفص، َواْلِكَساِئّي، 
 اإلشباع.مع  اْلَكاِمَلةِ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

َماَلِة ﴾بدينار﴿﴾، بقنطار﴿ ﴾،النهار﴿ * املمال:  .ُدورِّي اْلِكَساِئيّ لِ : اِبإْلِ
َماَلِة لِ  :وقفاً  ﴾ُىدى﴿ ،﴾واتقى﴾، ﴿أوَب﴿، ﴾بَلى﴿ ﴾،يؤتى﴿ ﴾،اهلدى﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشرْلِكَساِئّي، اِبإْلِ
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اْبن  قرأ :[ٛٚ]اآلية:﴾لَِتْحَسُبوهُ ﴿
 .بفتح السٌن﴾ لَِتْحَسُبوهُ ﴿ َوَعاِصم َعاِمر،
 َوَخَلف اْلَعاِشرالكسائي،  قرأو

 لسٌن.ا بكسر﴾ ُبوهُ لَِتْحسِ ﴿
 قرأ :[ٓٛ]اآلية:﴾َواَل َيَُْمرَُكمْ ﴿

 .برفع الراء ﴾َواَل َيَُْمرُُكمْ ﴿ اْلِكَساِئيّ 
َواَل ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .بنصب الراء ﴾َيَُْمرَُكمْ 

ِىَشاـ  قرأ :[ٔٛ]اآلية:﴾أَأَقْػَرْرًبُْ ﴿
تسهيل اهلمزة الثانية مع  األول: بوجهٌن

 ٓنقيقها مع اإلدخاؿ.  اسثاين:اإلدخاؿ، 
ابلتحقيق مع  اأْلَْربَػَعةِ اَبِقي اْلُقرّاِء  قرأو

 عدـ اإلدخاؿ.
 َحْفص قرأ :[ٖٛ]اآلية:﴾﴿يَػبػُْغوفَ 

 .بياء الغيبة ﴾﴿يَػبػُْغوفَ 
 ﴾تَػبػُْغوفَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

وذلك على االلتفات من  ؛بتاء اخلطاب
 الغيبة إىل اخلطاب. 

 
 .وفتح اْليممضمومة،  الغيبةبياء  ﴾﴿يُػْرَجُعوفَ  َحْفص قرأ: [ٖٛ]اآلية:﴾﴿يُػْرَجُعوفَ 

 .بتاء اخلطاب املضمومة، وفتح اْليم ﴾﴿تُػْرَجُعوفَ  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .َباِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ ل  ﴾ذًبُّْ خَ أَ وَ ﴿ إبدغامهاو ْفص،لَ  إبظهار الذاؿ :﴾وأخذًب﴿ اسصَِّغري:املدغم * 

َماَلِة  ﴾:مَجاءَك﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشر ،البن ذكوافاِبإْلِ
َماَلِة لْلِكَساِئيّ تَػَوىلَّ ﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر، ﴾: اِبإْلِ
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 ﴾وَ َوىْ ﴿ اْلِكَساِئيّ  قرأ :[٘ٛ]اآلية:﴾َوُىوَ ﴿

 إبسكاف اهلاء.
 ِبَضمِّ اهْلَاِء.﴾ َوُىوَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
ِىَشاـ عند الوقف  قرأ: [ٜٔ]اآلية:﴾ِمْلءُ ﴿

، واإلمشاـ  .ابلنقل مع سكوف اض، والرـو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

َماَلِة  :، ﴿افْػَتَدى﴾﴾َوِعيَسى ُموَسى﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشرْلِكَساِئّي، لِ اِبإْلِ
َماَلِة ال ﴾:جاءىمو ﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر بن ذكواف،اِبإْلِ
َماَلِة للكسائي ِعْنَد اْلَوْقِف  :﴾ةِ كَ ئِ بَل مَ لْ َوا﴿  .داً احِ وَ  الً وْ قػَ اِبإْلِ
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َحْفص،  قرأ﴾: ﴿ِحجُّ 
﴾ ِحجُّ ﴿، َوَخَلف اْلَعاِشرَواْلِكَساِئّي، 
 .بكسر الاء

﴾ ﴿َحجُّ  ابن عامر، وشعبة قرأو
 .بفتح الاء

ِىَشاـ  قرأ: ورموه ﴾ُشَهَداءُ ﴿
عند الوقف إبِِْبَداِؿ اهلَْمزَِة ألفا مع 
القصر، والتوسط، واملد، وتسهيلها 

 والقصر. ابلرـو مع املد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

َماَلِة : التػَّْورَاة﴾﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشر َواْلِكَساِئّي، ْبن ذَْكَواف،اِل اِبإْلِ
َماَلِة لِ  :وقفاً  ﴾ىدى﴾، ﴿افرتى﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشرْلِكَساِئّي، اِبإْلِ
َماَلِة  :﴾َكاِفرِينَ ﴿   اْلِكَساِئّي.دوري لاِبإْلِ
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مرسومة ابلتاء،  :[ٖٓٔ]اآلية:﴾نِْعَمتَ ﴿

 .﴾  ابهلاءنِْعَمواْلِكَساِئّي ﴿ووقف عليها 
﴾ نِْعَمتَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ ووقف عليها 

 .ابلتاء
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

َماَلِة لْلِكَساِئّي،  ﴾:تتلى﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ
َماَلِة لِلْ  :﴾تقاتو﴿  َوْحَدُه. ِكَساِئيّ اِبإْلِ
َماَلِة  :﴾ارِ النَّ ﴿  .اْلِكَساِئيّ دوري لاِبإْلِ

َماَلِة ال ﴾:﴿جاءىم  .َوَخَلف اْلَعاِشر بن ذكواف،اِبإْلِ
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 قرأ: [ٜٓٔ]اآلية:﴾األُُمورُ  تُػْرَجعُ ﴿
 .بضم التاء، وفتح اْليم تُػْرَجُع﴾﴿عاصم 
 ُع﴾ْرجِ تػَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .بفتح التاء، وكسر اْليم
 َعَلْيِهمُ ﴿، ﴾الذِّلَّةُ  َعَلْيِهمُ ﴿

 
َ
ابن عامر،  قرأ :[ٕٔٔ]اآلية:﴾ْسَكَنةِ امل

 َعَلْيِهمُ ﴿ ﴾الذِّلَّةُ  َعَلْيِهمُ ﴿ وعاصم
 
َ
 فيهما امليمبكسر اهلاء، وضم  ﴾ْسَكَنةِ امل

 َوْصبًل. 
 َوَخَلف اْلَعاِشراْلِكَساِئّي،  قرأو

  مُ َعَليػْهُ ﴿، ﴾الذِّلَّةُ  مُ َعَليػْهُ ﴿
َ
  ﴾:ْسَكَنةِ امل

 َوْصبًل. فيهما ِبَضمِّ اهْلَاِء، وامليم
يقفوف بكسر اهلاء، القراء األربعة كل و 

 .وإسكاف امليم
: [٘ٔٔ]اآلية:﴾يُْكَفُروهُ ﴿و ،﴾يَػْفَعُلوا﴿

 َوَخَلف اْلَعاِشرَواْلِكَساِئّي، َحْفص،  قرأ
بياء الغيب  ﴾يُْكَفُروهُ ﴿و ،﴾يَػْفَعُلوا﴿

 .فيهما
 .بتاء اخلطاب فيهما ﴾ْكَفُروهُ تُ ﴿و ،﴾ْفَعُلواتػَ ﴿ ابن عامر، وشعبة قرأو

َماَلِة  :لدى الوقف ﴾أذى﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشرْلِكَساِئّي، لاِبإْلِ
َماَلِة ل ﴾:وفَ عُ ارِ سَ يُ ﴿  وحده. ُدورِّي اْلِكَساِئيّ اِبإْلِ

ْسَكَنُة﴾ ورموه: 
َ
َماَلِة للكسائي ِعْنَد اْلَوْقفِ ﴿الذِّلَُّة﴾، ﴿َوامل  .اِبإْلِ
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َماَلِة ل :﴾ارِ النَّ ﴿ * املمال:  اْلِكَساِئّي.دوري اِبإْلِ
نْػَيا﴾ َماَلِة لْلِكَساِئّي،  :﴿الدُّ  .اْلَعاِشرَوَخَلف اِبإْلِ
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اْبن  قرأ: [ٕٗٔ:]اآلية﴾ُمنػْزَِلٌنَ ﴿

بفتح النوف، وتشديد ﴾ ِلٌنَ زَّ ُمنػَ ﴿ َعاِمر
 .الزاي

 اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
بسكوف النوف، ؤنفيف  ﴾ُمنػْزَِلٌنَ ﴿

  .الزاي
 قرأ :[ٕ٘ٔ]اآلية:﴾ُمَسوِِّمٌنَ ﴿
 .بكسر الواو ﴾ُمَسوِِّمٌنَ ﴿ َعاِصم
 اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ اَبِقي  قرأو

 .بفتح الواو ﴾ِمٌنَ ُمَسوَّ ﴿
ِىَشاـ عند  قرأ :ونظًنه ﴾َيَشاءُ ﴿

الوقف إبِِْبَداِؿ اهلَْمزَِة ألفا مع القصر، 
والتوسط، واملد، وتسهيلها ابلرـو مع 

 والقصر. املد
اْبن  قرأ :[ٖٓٔ]اآلية:﴾ُمَضاَعَفةً ﴿
﴾ ُنذؼ األلف، ُمَضعََّفةً ﴿َعاِمر 
 .العٌنوتشديد 

 اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 إبثبات األلف، ؤنفيف العٌن. ﴾ُمَضاَعَفةً ﴿

ْدَغاـِ  ﴾:إذ تقوؿ﴿ * املدغم اسصغري:  .َوَخَلف اْلَعاِشرَواْلِكَساِئّي،  ،َشاـهلِ  اِبإْلِ
َماَلِة للكسائي ِعْنَد اْلَوْقِف : ﴾، ﴿اْلَمبلِئكة﴾، ﴿ُمَضاَعَفةً ﴾أَِذلَّةٌ ﴿ * املمال:  .داً احِ وَ  الً وْ قػَ اِبإْلِ

َماَلِة  :الّراَِب﴾﴿، ، ﴿ُبْشَرى﴾﴾بلى﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشرْلِكَساِئّي، لِ اِبإْلِ
َماَلِة  :﴾لِْلَكاِفرِينَ ﴿  اْلِكَساِئّي.دوري لاِبإْلِ
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اْبن َعاِمر  قرأ :[ٖٖٔ]اآلية:َوسارُِعوا﴾﴿

 .ُنذؼ الواو سارُِعوا﴾﴿
إبثبات  َوسارُِعوا﴾﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .الواو
ابن عامر،  قرأ :[ٓٗٔ]اآلية:مًعا قَػرٌْح﴾﴿
 .بفتح القاؼ فيهما قَػرٌْح﴾﴿ وحفص
بضّم القاؼ  :رٌْح﴾قػُ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 فيهما.

بداؿ اهلمزة إب ورموه: يقف ىشاـ ﴾ُشَهَداءَ ﴿
 د.املثبلثة ألفاً مع 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

َماَلِة  :َوسارُِعوا﴾﴿ * املَُمال:  .لُدورِّي اْلِكَساِئيّ اِبإْلِ
َماَلِة لْلِكَساِئّي،  :لدى الوقف عليها ُىًدى﴾وَ ﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ
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 قرأ: [٘ٗٔ]اآلية:﴾ مًعانُػْؤتِِو ِمْنها﴿

 .وصبلً  إبسكاف اهلاء﴾ ِمْنها نُػْؤتِوْ ﴿ ُشْعَبة
 .ابلصلةلقصر، و ابِىَشاـ  قرأو
اْبن »وىم:  ،اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

َوَخَلف َوَحْفص، َواْلِكَساِئّي، ذَْكَواف، 
 .ابلصلة «اْلَعاِشر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ْدَغاـِ اِل  :معا ﴾ثواب يرد﴿ * اسصَِّغري:   .َوَخَلف اْلَعاِشرَواْلِكَساِئّي،  ،ْبن َعاِمراِبإْلِ
َماَلِة  :﴾اْلَكاِفرِينَ ﴿ * املمال:   اْلِكَساِئّي.دوري لاِبإْلِ

نْػَيا﴾،  َماَلِة لْلِكَساِئّي،  :﴾فآاتىم﴿﴿الدُّ  .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ
َماَلِة لِْلِكَساِئيِّ  اآْلِخرَِة﴾:﴿  .الوقف ِببَل ِخبَلؼٍ  عنداِبإْلِ
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 ﴾وَ َوىْ ﴿ اْلِكَساِئيّ  قرأ :[ٓ٘ٔ]اآلية:﴾َوُىوَ ﴿

 إبسكاف اهلاء.
 ِبَضمِّ اهْلَاِء.﴾ َوُىوَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
ُب القرآف  احيث وقع معرفا، ومنكر ﴾ الرُّْعبَ ﴿
  الكرمي:

 .بضم العٌن﴾ الرُُّعبَ ﴿ َواْلِكَساِئيّ اْبن َعاِمر،  قرأ
إبسكاف  ﴾ الرُّْعبَ ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشرعاصم،  قرأو
 .العٌن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ْدَغاـِ هلِِ : ﴾إذ تصعدوف﴿، ﴾ٓنسوِنم إذ﴿، ﴾مُ كُ قَ دَ صَ  دْ قَ لَ وَ ﴿ املدغم اسصغري:*  َواْلِكَساِئّي،  ،َشاـاِبإْلِ
 .َوَخَلف اْلَعاِشر

نْػَيا﴿ ،﴾ومأواىم﴿ ﴾،موالكم﴿ * املمال: َماَلِة : لدى الوقف ﴾مثوى﴿، ﴿أخراكم﴾، ﴾أراكم﴿ ،﴾الدُّ اِبإْلِ
 .َوَخَلف اْلَعاِشرْلِكَساِئّي، لِ 

َماَلِة لِْلِكَساِئيِّ  ﴾:﴿اآْلِخرَةَ   .الوقف ِببَل ِخبَلؼٍ  عنداِبإْلِ
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اْلِكَساِئّي،  قرأ :[ٗ٘ٔ]اآلية:﴾ىيَػْغشَ ﴿
 .بتاء التأنيث﴾ ىْغشَ تػَ ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشر

بياء ﴾ ىيَػْغشَ ﴿ ابن عامر، وعاصم قرأو
 .التذكًن
 قرأ: املرفوع، واجملرور ﴾، َشيءٍ َشْيءٌ ﴿

النقل مع  األول:ِىَشاـ عند الوقف أبربعة أوجو 
،  اسثاين:السكوف،  اسثاسث، النقل مع الرـو

اإلدغاـ معهما كذلك؛ واعلم أنو يتعٌن  واسرابع:
.  حذؼ التنوين من املنوف عند الوقف عليو ابلرـو

 َحْفص قرأ﴾ حيثما وقع: ُكمْ بُػُيوتِ ﴿
 بضم الباء. ﴾ُكمْ بُػُيوتِ ﴿

بكسر  ﴾ُكمْ ُيوتِ بِ ﴿ اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ اَبِقي  قرأو
 .الباء

اْلِكَساِئّي،  قرأ :[ٗ٘ٔ]اآلية:﴾َقْتلُ الْ  َعَلْيِهمُ ﴿
ِبَضمِّ اهْلَاِء، وامليم ﴾ َقْتلُ الْ  مُ َعَليػْهُ ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشر

 َوْصبلً.
﴾ َقْتلُ الْ  َعَلْيِهمُ ﴿ ابن عامر، وعاصم قرأو

 بكسر اهلاء، وضم امليم َوْصبلً. 
 .يقفوف بكسر اهلاء، وإسكاف امليم كل القراء األربعةو 

 قرأ: [ٙ٘ٔ]اآلية:﴾تَػْعَمُلوفَ ﴿ .مع البناء للمجهوؿٔنفيف التاء،  علىالقراء  : اتفق[ٙ٘ٔ]اآلية:﴾والُ تِ ا قُ مَ وَ ﴿
 .اخلطاببتاء ﴾ تَػْعَمُلوفَ ﴿ ابن عامر، وعاصم قرأو. بياء الغيب﴾ ْعَمُلوفَ ﴿يػَ  َوَخَلف اْلَعاِشراْلِكَساِئّي، 

 .األوىل بكسر امليم﴾ تُّمْ مِ ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشراْلِكَساِئّي،  قرأ :[ٚ٘ٔ]اآلية:﴾ُمتُّمْ ﴿
 .األوىل امليم ضمب﴾ تُّمْ مُ ﴿ابن عامر، وعاصم  قرأو
 بياء الغيب﴾ صَمَْمُعوفَ ﴿َحْفص  قرأ: [ٚ٘ٔ]اآلية:﴾صَمَْمُعوفَ ﴿
 .بتاء اخلطاب﴾ َمُعوفَ ﴿ْنَْ  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

َماَلِة  وقفاً: ﴾غزى﴿و ،وقفاً  ﴾التقى﴿، و﴾يغشى﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشرِكَساِئّي، لِلْ اِبإْلِ
َماَلِة للكسائي ِعْنَد اْلَوْقِف  :﴾اْلاىلية﴿  .داً احِ وَ  الً وْ قػَ اِبإْلِ

 .ةواويال ٕناؿ ألحد من القراء ألِنا  ﴾عفا﴿أف اعلم  * ينبيه:
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َوَخَلف اْلِكَساِئّي،  قرأ: [ٛ٘ٔ]اآلية:﴾ُمتُّمْ ﴿
 .األوىل بكسر امليم﴾ تُّمْ مِ ﴿ اْلَعاِشر
 امليم بضم﴾ تُّمْ مُ ابن عامر، وعاصم ﴿ قرأو
 .األوىل

﴿يَػُغلَّ﴾ َعاِصم  قرأ :[ٔٙٔ]اآلية:﴿يَػُغلَّ﴾
 .بفتح الياء، وضّم الغٌن

بضّم الياء،  ﴿يُػَغلَّ﴾ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .وفتح الغٌن

﴾ افَ ْضوَ رُ ﴿ُشْعَبة  قرأ: [ٕٙٔ]اآلية:﴾افَ رِْضوَ ﴿
 .بضم الراء

 بكسر﴾ افَ ِرْضوَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .الراء

 
 
 
 
 
 
 

َماَلِة : ﴾أن﴿ ،﴾مأواهو ﴿ ،﴾توَب﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشرْلِكَساِئّي، لِ اِبإْلِ
َماَلِة للكسائي ِعْنَد اْلَوْقِف  :﴾ةامَ يَ قِ الْ ﴿  .داً احِ وَ  الً وْ قػَ اِبإْلِ
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 قرأ: [ٚٙٔ]اآلية:﴾ِقيلَ ﴿
 َواْلِكَساِئّي ابإلمشاـ. ،ِىَشاـ

 اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 ابلكسرة اخلالصة.

 قرأ: [ٛٙٔ]اآلية:﴾والُ تِ قُ َما ﴿
 .بتشديد التاء﴾ والُ تِّ قػُ ﴿ِىَشاـ 
 اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ اَبِقي  قرأو

 .بتخفيف التاء﴾ والُ تِ قُ ﴿
 قرأ :[ٜٙٔ]اآلية:﴾َٓنَْسَبَّ ﴿

بياء  ﴾َبَّ ضَمْسَ ﴿ِىَشاـ ِنلف عنو 
 .الغيبة

 اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
بتاء اخلطاب، وىو الوجو  ﴾َٓنْسَبَّ ﴿

 .الثاين هِلَشاـ
 َوَعاِصم اْبن َعاِمر، قرأو

 بفتح السٌن ﴾َٓنَْسَبَّ ﴿
 َوَخَلف اْلَعاِشرالكسائي،  قرأو

 .بكسر السٌن ﴾َٓنِْسَبَّ ﴿
 قرأ: [ٜٙٔ]اآلية:﴾ُب  قُِتُلوا﴿

 .بتخفيف التاء﴾ قُِتُلوا﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو .بتشديد التاء ﴾ُلواقُتِّ ﴿ اْبن َعاِمر
  .بكسر اهلمزة﴾ فَّ إِ وَ ﴿اْلِكَساِئّي  قرأ: [ٔٚٔ]اآلية:﴾هللاَ  َوَأفَّ ﴿
 .بفتح اهلمزة ﴾َوَأفَّ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .بفتح القاؼ ﴾َقرْحُ ال﴿ ابن عامر، وحفص قرأ :[ٕٚٔ]اآلية:﴾َقرْحُ ال﴿
 ﴾ بضّم القاؼ.رْحُ قُ ﴿ال اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

ْدَغاـِ  :﴾قد ٗنعوا﴿ * املدغم اسصغري:  .َوَخَلف اْلَعاِشر، َواْلِكَساِئّي، َشاـهلِِ  اِبإْلِ
َماَلِة ﴾: آاتىم﴿ ،﴾ وقفاالتقى﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشرْلِكَساِئّي، لِ اِبإْلِ

َماَلِة  :﴾فزادىم﴿  .الْبن ذَْكَواف ِنلف عنواِبإْلِ
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ُشْعَبة  قرأ: [ٗٚٔ]اآلية:﴾افَ رِْضوَ ﴿

 .بضم الراء﴾ افَ ْضوَ رُ ﴿
 بكسر﴾ افَ رِْضوَ ﴿ اأْلَْربَػَعةِ اَبِقي اْلُقرّاِء  قرأو

 .الراء
اْبن  قرأ: [ٓٛٔوٛٚٔ]اآلية:﴾َسَبَّ َواَل ضمَْ ﴿
 .بفتح السٌن ﴾َسَبَّ ضمَْ ﴿ َوَعاِصم َعاِمر،
 ﴾َبَّ سِ ضمَْ ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشرالكسائي،  قرأو

 .بكسر السٌن
َوَخَلف اْلِكَساِئّي،  قرأ: [ٜٚٔ]اآلية:﴾﴿ظَمِيزَ 

بضم الياء، وفتح امليم، وكسر  ﴾﴿ظُمَيِّزَ  اْلَعاِشر
 .الياء مشددة

بفتح الياء،  ﴾﴿ظَمِيزَ  ابن عامر، وعاصم قرأو
 .وكسر امليم، وإسكاف الياء

ِىَشاـ  قرأ :ونظًنه [ٜٚٔ]اآلية:﴾َيَشاءُ ﴿
عند الوقف إبِِْبَداِؿ اهلَْمزَِة ألفا مع القصر، 
 والتوسط، واملد، وتسهيلها ابلرـو مع املد

 والقصر.
 
 

َماَلِة ل ﴾:يسارعوف﴿ املَُمال:*   .ُدورِّي اْلِكَساِئيّ اِبإْلِ
َماَلِة  ﴾:آاتىم﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشرَساِئّي، ْلكِ لِ اِبإْلِ

َماَلِة للكسائي ِعْنَد اْلَوْقِف  :﴾ةامَ يَ قِ الْ ﴿﴿اآلِخرَِة﴾،   .داً احِ وَ  الً وْ قػَ اِبإْلِ
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ورموه: [ ٔٛٔ]اآلية:﴾﴿أَْغِنَياءُ 
 ،اخلمسة املعروفةابألوجو  وقف ىشاـ

 ابلرـوالتسهيل و ثبلثة اإلبداؿ،  ي:وى
 .مع املد والقصر

اْبن  قرأ: [ٗٛٔ]اآلية:﴾﴿َوالزُّبُرِ 
بزَيدة ابء موحدة بعد ﴾ ﴿َواِبلزُّبُرِ َعاِمر 
 .الواو

 اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .ُنذؼ الباء ﴾﴿َوالزُّبُرِ 

 قرأ :[ٗٛٔ]اآلية:﴾﴿َواْلِكَتابِ 
بزَيدة ابء موحدة  ﴾﴿َواِبْلِكَتابِ ِىَشاـ 

 .بعد الواو ِنلف عنو
 اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .ُنذؼ الباء ﴾﴿َواْلِكَتابِ 
 
 
 
 
 

ْدَغاـِ : ﴾قد جاءكم﴿، ﴾لقد مسع﴿ اسصَِّغري:املدغم *   .َوَخَلف اْلَعاِشر، َواْلِكَساِئّي، َشاـهلِِ  اِبإْلِ
َماَلِة  ﴾:جاءوا﴿ ،﴾جاءكم﴿ * املَُمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشر ،الْبن ذَْكَوافاِبإْلِ

َماَلِة لِ  ﴾:النار﴿  .ُدورِّي اْلِكَساِئيّ اِبإْلِ
َماَلِة : وقفاً  ، ﴿أًَذى﴾﴾الدنيا﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشرْلِكَساِئّي، لِ اِبإْلِ
َماَلِة للكسائي ِعْنَد اْلَوْقِف  :﴾ةِ امَ يَ قِ الْ ﴿  .داً احِ وَ  الً وْ قػَ اِبإْلِ
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: [ٛٛٔ]اآلية:﴾َٓنَْسَبَّ، َفبَل َٓنَْسبَػنػَُّهماَل ﴿

بياء  ﴾اَل ضَمَْسَبَّ، َفبَل َٓنَْسبَػنػَُّهم﴿اْبن َعاِمر  قرأ
مع فتح  ،الغيب ُب األوؿ واتء اخلطاب ُب الثاين

 .السٌن والباء فيهما
﴾ اَل َٓنَْسَبَّ، َفبَل َٓنَْسبَػنػَُّهم﴿َعاِصم  قرأو

 .فيهما بتاء اخلطاب مع فتح السٌن والباء
اَل َٓنِْسَبَّ، ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشر ،اْلِكَساِئيّ  قرأو

بتاء اخلطاب مع كسر السٌن ﴾ َفبَل َٓنِْسبَػنػَُّهم
 .وفتح الباء فيهما

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

َماَلِة لِ ، ﴿أَْنَصاٍر﴾﴾النَّارِ ﴾، و﴿َوالنػََّهارِ ﴿ * املمال:  .اْلِكَساِئيّ  دوريّ : اِبإْلِ
َماَلِة لِ  ﴾:األبرار﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر ،ْلِكَساِئيّ اِبإْلِ
َماَلِة للكسائي ِعْنَد اْلَوْقِف  :﴾ةامَ يَ قِ الْ ﴿  .داً احِ وَ  الً وْ قػَ اِبإْلِ
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 قرأ: [ٜ٘ٔ]اآلية:﴾َوقاتَػُلوا َوقُِتُلوا﴿

َوقُِتُلوا ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشراْلِكَساِئّي، 
املبين ﴾ َوقُِتُلوا﴿بتقدمي  ﴾َوقاتَػُلوا

 املبين للفاعل.﴾ َوقاتَػُلوا﴿على للمجهوؿ، 
بتقدمي  ﴾َوقاتَػُلوا َوقُِتُلوا﴿ عاصم قرأو

 .الفعل املسمى للفاعل
 ﴾ُلواَوقُػتِّ َوقاتَػُلوا ﴿اْبن َعاِمر  قرأو

وتشديد  .بتقدمي الفعل املسمى للفاعل
 اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأ، و﴾ُلواَوقُتِّ ﴿التاء 

 .بتخفيف التاء﴾ َوقُِتُلوا﴿
 
 
 
 
 
 
 
 

 
َماَلِة لِ  :﴾لؤلبرار﴿، ، ﴿مأواىم﴾﴾أنثى﴿ املمال:*   .َوَخَلف اْلَعاِشرْلِكَساِئّي، اِبإْلِ
َماَلِة لِ  :﴾دَيرىم﴿  ُدورِّي اْلِكَساِئّي.اِبإْلِ
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6S 
 چٱ    ٻ ٻ ٻ  چ

  اسورتيني:بني
 ابلبسملة بٌن السورتٌن. َعاِصم، َواْلِكَساِئيّ  قرأ
 .«والوصلالسكت، »وجهٌن: ب اْبن َعاِمر قرأو
 ابلوصل دوف البسملة.  َخَلف اْلَعاِشر قرأو
، َواْلِكَساِئّي، َعاِصم قرأ: [ٔ]اآلية:﴾وفَ لُ اءَ سَ تَ ﴿

 .بتخفيف السٌن ﴾وفَ لُ اءَ سَ تَ ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشر
 .بتشديد السٌن ﴾وفَ لُ اءَ سَّ تَ ﴿ ابن عامر قرأو

 بغًن﴿ِقَيًما﴾  اْبن َعاِمر قرأ: [٘]اآلية:﴿ِقَياًما﴾
 .الياء بعد ألف

 األلف إبثبات﴿ِقَياًما﴾  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .الياء بعد

 
 
 
 
 

َماَلِة  ﴾:وكفى﴾، و﴿أدنو﴿ ﴾،مثىن﴾، و﴿اليتامى﴿ * املَُمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشر ،ْلِكَساِئيّ لِ اِبإْلِ
َماَلِة للكسائي ِعْنَد اْلَوْقِف  :، ﴿رِمَْلًة﴾﴾َواِحَدة﴿  .داً احِ وَ  الً وْ قػَ اِبإْلِ
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اْبن  قرأ: [ٓٔ]اآلية:﴾َوَسَيْصَلْوفَ ﴿

 .بضم الياء﴾ َوَسُيْصَلْوفَ ﴿، وشعبة َعاِمر
 ﴾َوَسَيْصَلْوفَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .بفتح الياء
وِ ﴿ اْلِكَساِئّي  قرأ :[ٔٔ]اآلية:﴾ معاً َفؤِلُمِّ

وِ َفئلِ ﴿  .بكسر اهلمزة﴾ مِّ
وِ ﴿ اأْلَْربَػَعةِ اَبِقي اْلُقرّاِء  قرأو  ﴾َفؤِلُمِّ

 .بضم اهلمزة
اْبن َعاِمر،  قرأ :[ٔٔ]اآلية:﴾يُوِصي﴿

بفتح الصاد، وألف  ﴾يُوَصى﴿شعبة و 
 .بعدىا
 ﴾يُوِصي﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .بكسر الصاد، وَيء بعدىا
 
 
 
 
 

 
َماَلِة  ﴾:اليتامىو ﴿، ﴾ىَب رْ قُ الْ ﴿ * املَُمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشر ،ْلِكَساِئيّ لِ اِبإْلِ
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وعاصم اْبن َعاِمر،  قرأ: [ٕٔ]اآلية:﴾يُوَصى﴿

 .بفتح الصاد، وألف بعدىا ﴾يُوَصى﴿
بكسر  ﴾يُوِصي﴿ َوَخَلف اْلَعاِشرالكسائي،  قرأو

 .الصاد، وَيء بعدىا
اْبن َعاِمر  قرأ: [ٗٔ،ٖٔ]اآلية:معًا  ﴾يُْدِخْلوُ ﴿

 نوف العظمة.ب ﴾ْدِخْلوُ نُ ﴿
 ابلياء. ﴾يُْدِخْلوُ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
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َحْفص  قرأ: [٘ٔ]اآلية:﴾اْلبُػُيوتَ ﴿

 بضم الباء.﴾ اْلبُػُيوتَ ﴿
 ﴾ُيوتَ اْلبِ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 بكسر الباء.
اْلِكَساِئّي،  قرأ :[ٜٔ]اآلية:﴾َكْرىاً ﴿

 بضم الكاؼ.﴾ ُكْرىاً ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشر
﴾ َكْرىاً ﴿ ابن عامر، وعاصم قرأو

 .بفتح الكاؼ
ثَُما َوقَػَعْت ُب اْلُقْرآِف ﴾: ُمبَػيَِّنةٍ ﴿ َحيػْ
 :الَكرميِ 

بفتح الياء  ﴾ُمبَػيػََّنةٍ ﴿ شعبة قرأ
  .املشددة
 ﴾ُمبَػيَِّنةٍ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .بكسر الياء املشددة
 
 
 
 
 

َماَلِة  :﴾فعسى ﴿و ﴾،يتوفاىن﴿ * املَُمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشرْلِكَساِئّي، لِ اِبإْلِ
َماَلِة لِْلِكَساِئيِّ  ﴾:مبينة﴿  ِببَل ِخبَلٍؼ.َحاَلَة اْلَوْقِف اِبإْلِ

َماَلِة للكسائي ِعْنَد اْلَوْقِف  :﴿َِنََهاَلٍة﴾  .داً احِ وَ  الً وْ قػَ اِبإْلِ
  



81 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ْدَغاـِ ﴾فلَ سَ  دْ قَ ﴿ * املدغم اسصغري:  .َوَخَلف اْلَعاِشر، َواْلِكَساِئّي، َشاـهلِِ  : اِبإْلِ
َماَلِة : ، ﴿أَْفَضى﴾﴾نَّ اىُ دَ حْ إِ ﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشرْلِكَساِئّي، لِ اِبإْلِ

َماَلِة لِْلِكَساِئيِّ ﴾: ةاعَ ضَ الرّ ﴿  ِِنُْلٍف َعْنُو.َحاَلَة اْلَوْقِف اِبإْلِ
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حفص،  قرأ: [ٕٗ]اآلية:َوأُِحلَّ﴾﴿

بضم َوأُِحلَّ﴾ ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشرَواْلِكَساِئّي، 
 .اهلمزة، وكسر الاء

بفتح َوَأَحلَّ﴾ ﴿ ابن عامر، وشعبة قرأو
 .اهلمزة، والاء

املوضع  ﴾اتُ نَ صَ حْ مُ الْ وَ ﴿
 أٗنعوا على فتح صاده. : [ٕٗ]اآلية:األوؿ

 ﴾اتٍ حمَُْصنَ ، و﴿﴾اتِ اْلُمْحَصنَ ﴿
، أو معرفاً اْلمع سواء كاف  _معًا_[ ٕ٘]اآلية:
 :ُب القرآف الكرمي رد، حيثما و منكراً 

، ﴾اتِ نَ اْلُمْحصِ ﴿اْلِكَساِئّي  قرأ
 .بكسر الصاد﴾ اتٍ نَ حمُْصِ و﴿

،  اتِ اْلُمْحَصنَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
املنكر واملعرؼ حيثما وقعا ُب ﴾ اتٍ حمَُْصنَ 

 .القرآف الكرمي بفتح الصاد
اْبن َعاِمر،  قرأ: [ٕ٘]اآلية:﴾﴿أُْحِصنَّ 

 .بضم اهلمزة، وكسر الصاد ﴾﴿ُأْحِصنَّ  حفصو 
بفتح ﴾ ﴿َأْحَصنَّ  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .اهلمزة، والصاد
َماَلِة لِْلِكَساِئيِّ  :﴾ةِ يضَ رِ فَ لْ ﴿ا ،﴾ةً يضَ رِ ﴿فَ  * املمال:  ِِنُْلٍف َعْنُو.َحاَلَة اْلَوْقِف اِبإْلِ
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 ﴾ِْنارَةٌ ﴿ ابن عامر قرأ: [ٜٕ]اآلية:﴾ِْنارَةً ﴿

 .رفعلاب
 .بنصب التاء ﴾ِْنارَةً ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

: وحيثما وقع لفظ [ٕٖ]اآلية:﴾﴿َواْسأَُلوا
بعد الواو، أو الفاء،  ووقع إذا كاف أمراً  ،«واسأؿ»

 :بلفظ اإلفراد، أو اْلمع
بنقل  ﴾﴿َوَسُلوا اْلَعاِشرَوَخَلف ، اْلِكَساِئيّ  قرأ

، مع حذؼ اهلمزة ُب حركة اهلمزة إىل الساكن قبلها
  الالٌن.
إبسكاف  ﴾﴿َواْسأَُلوا  ابن عامر، وعاصم قرأو

السٌن، وبعدىا شمزة مفتوحة، وبعد اهلمزة البلـ 
 املضمومة.

 ابن عامر قرأ: [ٖٖ]اآلية:﴾َعَقَدتْ ﴿
 .إبثبات ألف بعد العٌن ﴾َقَدتْ اعَ ﴿

بغًن ألف  ﴾َعَقَدتْ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .بعد العٌن

 
 
 
 

ْدَغاـِ  ﴾:كَ لِ ذَ  لْ عَ فْ يػَ ﴿ * املدغم اسصغري:   .أليب الارث اِبإْلِ
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ابن  قرأ: [ٖٚ]اآلية:﴾اِبْلُبْخلِ ﴿

بضم الباء، ﴾ اِبْلُبْخلِ ﴿ عامر، وعاصم
 .وسكوف اخلاء

 َوَخَلف اْلَعاِشراْلِكَساِئّي،  قرأو
 .بفتح الباء، واخلاء﴾ لِ خَ اِبْلبَ ﴿

 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 

َماَلِة  ،:﴾آاتىم﴿ ،﴾اليتامىوَ ﴿، ﴾القرىب﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشر ،ْلِكَساِئيّ لِ اِبإْلِ
َماَلةِ  :﴾للكافرين﴿، ﴾واْلار﴿  .لدوري اْلِكَساِئيّ  اِبإْلِ
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اْبن َعاِمر  قرأ :[ٓٗ]اآلية:﴾ُيَضاِعْفَها﴿

 .﴾ ُنذؼ األلف، وتشديد العٌنُيَضعِّْفَها﴿
﴾ إبثبات ُيَضاِعْفَها﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .األلف، ؤنفيف العٌن
 ﴿َتسَّوَّى﴾ اْبن َعاِمر قرأ :[ٕٗ]اآلية:﴿ُتَسوَّى﴾

 .بفتح التاء، وتشديد السٌن
بضم التاء، ؤنفيف  ﴿ُتَسوَّى﴾ عاصم قرأو
 .السٌن
بفتح  ﴿َتَسّوى﴾ اْلَعاِشر َوَخَلفاْلِكَساِئّي،  قرأو

 ، مع اإلمالة.التاء، ؤنفيف السٌن
َوَخَلف اْلِكَساِئّي،  قرأ :[ٕٗ]اآلية:ْرُض﴾اأْلَ  ِِبِمُ ﴿
 ِبَضمِّ اهْلَاِء، وامليم َوْصبًل.ْرُض﴾ اأْلَ  مُ ِبُِ ﴿ اْلَعاِشر
بكسر ْرُض﴾ اأْلَ  ِِبِمُ ﴿ ابن عامر، وعاصم قرأو

فكلهم  عند اسرقفأما اهلاء، وضم امليم َوْصبًل، و
 يكسروف اهلاء، ويسكنوف امليم.

 ابن عامر، وعاصم قرأ :[ٖٗ]اآلية:﴾الَمْسُتمُ ﴿
 البلـ.إبثبات ألف بعد ﴾ الَمْسُتمُ ﴿

﴾ َمْسُتمُ لَ ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشراْلِكَساِئّي،  قرأو
 .ُنذؼ األلف اليت بعد البلـ

َماَلةِ  :﴾سكارى﴿، ﴾مرضى﴿، ﴾تسوى﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشرْلِكَساِئّي، لِ  اِبإْلِ
َماَلِة اِلْبِن ذَْكَواف،  ﴾:اءَ جَ ﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ
َماَلِة للكسائي ِعْنَد اْلَوْقِف  :﴾َذرَّةٍ ﴿  .ابخلبلؼاِبإْلِ
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ِىَشاـ  قرأ :[ٛٗ]اآلية:﴾َيَشاءُ ﴿

عند الوقف إبِِْبَداِؿ اهلَْمزَِة ألفا مع 
القصر، والتوسط، واملد، وتسهيلها ابلرـو 

 والقصر. مع املد
اتفق  [ٜٗ:آليةا]﴾ْظَلُموفَ يُ َوال ﴿
 ؛على قراءتو بياء الغيبة األربعةالقراء 

 ﴾؛َمْن َيشاءُ ﴿ملناسبة قولو تعاىل قبل: 
وألّف القراءة سنة متبعة، والعِرْبة فيها على 

 التلقي واملشافهة.

اْبن  قرأ ﴾:اْنظُرْ  ىفَِتيبًل ﴿
 .بكسر التنوين وصبلً َوَعاِصم ذَْكَواف، 
بضم  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .التنوين وصبلً 
 

 
 

َماَلةِ  :﴾أىدى﴿ ،﴾وكفى﴿، ﴾افرتى﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشرْلِكَساِئّي، لِ  اِبإْلِ
َماَلةِ  ﴾:أدابرىا﴿  .اْلِكَساِئيّ دوري لِ  اِبإْلِ
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 اْبن َعاِمر، قرأ :[ٛ٘]اآلية:﴾نِِعمَّا﴿

بفتح النوف  ﴾ِعمَّانَ ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشرَواْلِكَساِئّي، 
 .وكسر العٌن

 .بكسر النوف والعٌن ﴾نِِعمَّا﴿ َحْفص قرأو
 كسر النوف،  :األول :ٌنجهبو  ،ُشْعَبة قرأو

 ؛ لِلتَّْخِفيِف.واختبلس كسرة العٌن
 .نوف وإسكاف العٌنكسر ال﴾  مَّانِعْ ﴿  :اسثاين

 على تشديد امليم. األربعة واتفق القراء
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ْدَغاـِ  ﴾:نضجت جلودىم﴿ اسصَِّغري:املدغم *   .َوَخَلف اْلَعاِشرْلِكَساِئّي، ل اِبإْلِ

َماَلةِ  :﴾وكفى﴿ ،﴾آاتىم﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشر، ْلِكَساِئيّ لِ  اِبإْلِ
َماَلِة لِْلِكَساِئيِّ ﴿الكمة﴾:   بل خبلؼ.بِ َحاَلَة اْلَوْقِف اِبإْلِ

َماَلِة لِْلِكَساِئيِّ  ﴾:مطهرة﴿  ِِنُْلٍف َعْنُو.َحاَلَة اْلَوْقِف اِبإْلِ
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 ،ِىَشاـ قرأ: [ٔٙ]اآلية:﴾ِقيلَ ﴿

 َواْلِكَساِئّي ابإلمشاـ.
ابلكسرة  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 اخلالصة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ْدَغاـِ  ﴾:ِإْذ ظََلُموا﴿ اسصَِّغري:املدغم *   .جميعلْ ل اِبإْلِ
َماَلِة  ﴾:ؾَ و اءُ جَ ﴿ * املَُمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشر ،الْبن ذَْكَوافاِبإْلِ
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 قرأ :[ٙٙ]اآلية:﴿َأِف اقْػتُػُلوا ، أَِو اْخُرُجوا﴾

﴿َأُف اقْػتُػُلوا  َوَخَلف اْلَعاِشر ،اْبن َعاِمر، َواْلِكَساِئيّ 
 بضم النوف، والواو َوصبلً. ، أَُو اْخُرُجوا﴾

 ﴿َأِف اقْػتُػُلوا ، أَِو اْخُرُجوا﴾ َعاِصم قرأو
 بكسر النوف، والواو َوصبلً 

 اْبن َعاِمر قرأ :[ٙٙ]اآلية:﴿ِإالَّ قَِليٌل﴾
 .بنصب البلـ﴿قَِليبًل﴾ 

 .برفع البلـ ﴿قَِليٌل﴾ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 حفص قرأ: [ٖٚ]اآلية:﴾َكَأْف َلَْ َتُكنْ ﴿

 .ابلتاء الفوقية على التأنيث ﴾َتُكنْ ﴿
ابلياء  ﴾ُكنْ ﴿يَ  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .التحية

 
 
 
 
 
 
 

ْدَغاـِ ﴾ؼَ وَ سْ فَ  بْ لِ غْ يػَ ﴿ اسصَِّغري:املدغم *   ْلِكَساِئّي.لِ  : اِبإْلِ
َماَلةِ  ﴾:دَيركم﴿ * املمال:  .اْلِكَساِئيّ  دوريلِ  اِبإْلِ

َماَلِة ﴾: الدنيا﴿، ﴾وكفى﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشرلِْلِكَساِئّي، اِبإْلِ
َماَلِة لِْلِكَساِئيِّ  ﴿اِبآْلِخرَِة﴾:، ﴾﴿َمَودَّةٌ   .الوقف ِببَل ِخبَلؼٍ  عنداِبإْلِ
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َواْلِكَساِئّي  ،ِىَشاـ قرأ: [ٚٚ]اآلية:﴾ِقيلَ ﴿

 ابإلمشاـ.
 ابلكسرة اخلالصة. اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
ابن  قرأ: [ٚٚ]اآلية:﴾َعَلْيِهُم اْلِقَتاؿُ ﴿

بكسر اهلاء، ﴾ َعَلْيِهُم اْلِقَتاؿُ ﴿ عامر، وعاصم
 وضم امليم َوْصبلً.

ُم َعَليػْهُ ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشر ،اْلِكَساِئيّ  قرأو
 ِبَضمِّ اهْلَاِء، وامليم َوْصبًل. ﴾اْلِقَتاؿُ 
يقفوف بكسر اهلاء،  كل القراء األربعةو 

 .وإسكاف امليم
الكسائي،  قرأ: [ٚٚ]اآلية:﴾َوال ُتْظَلُموفَ ﴿

 .بياء الغيبة ﴾ْظَلُموفَ يُ َوال ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشر
﴾ َوال ُتْظَلُموفَ ﴿ ابن عامر، وعاصم قرأو

 .بتاء اخلطاب
وقف : [ٛٚ]اآلية:﴾َفماِؿ ىُؤالءِ ﴿

 .«البلـ»دوف « ما»اْلِكَساِئّي ِِنُْلٍف َعْنُو على 
« البلـ»على  ووقف ابقي القراء األربعة

 .وىو الوجو الثاين لِْلِكَساِئيِّ 
والصواب جواز  :ابن اْلزرياإلماـ قاؿ 

 ْلميع القراء. «البلـ»أو على  «ما»الوقف على 
أو اضطرارا فقط. فإذا  -ابلباء املوحدة -إاّل اختبارا« البلـ»أو « ما»اعلم أنو ال صموز الوقف على  ينبيه:* 

ملا ُب « ىؤالء»ػأو ب ،«البلـ»ػُب حالة االختبار، أو االضطرار فبل صموز االبتداء ب« البلـ»أو « ما»وقف القارئ على 
 ذلك من فصل اخلِرْب عن املبتدإ، أو اجملرور عن اْلار.

نْػَيا﴿ املمال: * َماَلِة لْلِكَساِئّي،  :﴾وََكَفى﴿، ﴾اتَّقى﴿﴾، الدُّ  .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ
َماَلِة لِْلِكَساِئيِّ : اورموشم ﴾، ﴿ُمَشيََّدةٍ ﴾َخْشَيةً ﴿  بل خبلؼ.بِ َحاَلَة اْلَوْقِف اِبإْلِ
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َماَلِة  ﴾:عسى﴿الوقف على  عند ﴾هللا عسى﴿ ،﴾وكفى﴿ ،﴾توىل﴿ * املمال: َوَخَلف ، ْلِكَساِئيّ لِ اِبإْلِ
 .اْلَعاِشر

َماَلِة  ﴾:جاءىم﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشراِلْبِن ذَْكَواف، اِبإْلِ
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اْلِكَساِئّي،  قرأ: [ٚٛ]اآلية:﴾َأْصَدؽُ ﴿

 .إبمشاـ الصاد صوت الزاي َوَخَلف اْلَعاِشر
ابلصاد  ابن عامر، وعاصم قرأو
 .اخلالصة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ْدَغاـِ  ﴾:صدورىم حصرت﴿ اسصَِّغري:املدغم *   .َوَخَلف اْلَعاِشرَواْلِكَساِئّي،  ،ْبن َعاِمراِل  اِبإْلِ
َماَلِة ال: ﴾﴿َشاءَ ، ﴾وكمجاء﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشر بن ذكواف،اِبإْلِ
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 ﴾وَ َوىْ ﴿ اْلِكَساِئيّ  قرأ :[ٕٜ]اآلية:﴾َوُىوَ ﴿

 إبسكاف اهلاء.
 ِبَضمِّ اهْلَاِء.﴾ َوُىوَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
ابن عامر،  قرأ: [ٜٗ]اآلية:معاً  ﴾فَػتَػبَػيػَُّنوا﴿
بباء موحدة، وَيء مثناة ٓنتية  ﴾فَػتَػبَػيػَُّنوا﴿ وعاصم

  .بعدىا نوف
بثاء ﴾ واثَػبػَّتُ فَػتػَ ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشراْلِكَساِئّي،  قرأو

  .اتء مثناة فوقيةمثلثة، بعدىا ابء موحدة، بعدىا 
 َوَخَلف اْلَعاِشر اْبن َعاِمر، قرأ﴾: السَّبلـَ ﴿

 .بفتح البلـ من غًن ألف بعدىا ﴾مَ السَّلَ ﴿
بفتح البلـ،  ﴾السَّبلـَ ﴿ عاصم، الكسائي قرأو

 .وألف بعدىا
 
 
 
 
 
 
 

نْػَيا﴾: ﴾، أَْلَقى﴿ * املمال: َماَلِة لِْلِكَساِئّي، ﴿الدُّ  .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ
َماَلِة لِْلِكَساِئيِّ ﴿َكِثًنٌَة﴾ ورموه:  ،﴾ةٍ ُمْؤِمنَ ﴿  بل خبلؼ.بِ َحاَلَة اْلَوْقِف اِبإْلِ
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ُر أُوْ ﴿  قرأ: [ٜ٘]اآلية:﴾ِل َغيػْ
 .برفع الراء ﴾َغيػْرُ ﴿ عاصم
 ﴾َغيػْرَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .بنصب الراء
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

َماَلِة  :، ﴿السىن﴾﴾عسى﴿الوقف على  لدى ﴾هللا عسىو﴿ ﴾،مأواىمو﴿ ،﴾توفاىم﴿ * املمال: اِبإْلِ
 .َوَخَلف اْلَعاِشر، ْلِكَساِئيّ لِ 

َماَلِة  :﴾اْلَكاِفرِينَ ﴿   اْلِكَساِئّي.دوري لاِبإْلِ
َماَلِة للكسائي ِعْنَد اْلَوْقِف ِنلف عنو.َوَسَعةً ﴿  ﴾: اِبإْلِ

َماَلِة لِْلِكَساِئيِّ : ورموشما ، ﴿َوَرْ٘نًَة﴾﴾﴿َدَرَجةً   بل خبلؼ.بِ َحاَلَة اْلَوْقِف اِبإْلِ
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َماَلةِ  ﴾:مرضى﴿ ،لدى الوقف ﴾ىأذً ﴿ ،﴾أراؾ﴿ ﴾،أخرى﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشرْلِكَساِئّي، لِ  اِبإْلِ
َماَلِة  :﴾لِْلَكاِفرِينَ ﴿  اْلِكَساِئّي.دوري لاِبإْلِ

َماَلِة لِْلِكَساِئيِّ : ورموه ﴿طَائَِفٌة﴾﴿َواِحَدًة﴾،   ِببَل ِخبَلٍؼ.َحاَلَة اْلَوْقِف اِبإْلِ
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 اْلِكَساِئيّ  قرأ :[ٛٓٔ]اآلية:﴾َوُىوَ ﴿

 إبسكاف اهلاء. ﴾وَ َوىْ ﴿
﴾ َوُىوَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 ِبَضمِّ اهْلَاِء.
ِىَشاـ  قرأونظًنه:  اجملرور ﴾َشْيءٍ ﴿

النقل مع  األول:عند الوقف أبربعة أوجو 
،  اسثاين:السكوف،  اسثاسث، النقل مع الرـو

اإلدغاـ معهما كذلك؛ واعلم أنو  واسرابع:
يتعٌن حذؼ التنوين من املنوف عند 

.  الوقف عليو ابلرـو
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نْػَيا﴾: ، ﴾يرضى﴿ * املمال: َماَلِة لْلِكَساِئّي، ﴿الدُّ  .اْلَعاِشرَوَخَلف اِبإْلِ
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 يقف الكسائي :[ٗٔٔ]اآلية:﴾َمْرَضاتِ ﴿

 اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ ابهلاء، و  ﴾َمْرَضاه﴿
 ابلتاء. ﴾َمْرَضاتِ ﴿

ىشاـ  قرأ: [٘ٔٔ]اآلية:﴾وِ لِ صْ نً وَ ، وِ لِ وَ نػُ ﴿
بكسر اهلاء من غًن ﴾ وِ لِ صْ نً وَ ، وِ لِ وَ نػُ ﴿ِِنُْلٍف َعْنُو 

 .صلة
 ء.ااهل إبسكاف﴾ وْ لِ صْ نً وَ ، وْ لِ وَ نػُ ﴿ شعبة قرأو
، ےوِ لِ وَ نػُ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

مع الصلة، وىو الوجو  هلاءا بكسر﴾ ےوِ لِ صْ نً وَ 
 الثاين هلشاـ.

ِىَشاـ  قرأ :ونظًنه [ٙٔٔ]اآلية:﴾َيَشاءُ ﴿
عند الوقف إبِِْبَداِؿ اهلَْمزَِة ألفا مع القصر، 
 والتوسط، واملد، وتسهيلها ابلرـو مع املد

 والقصر.
 
 
 

 
 

ْدَغاـِ ﴾َضلَّ  فَػَقدْ ﴿ * املدغم اسصغري:  .َوَخَلف اْلَعاِشر ،َواْلِكَساِئيّ  ،ْبن َعاِمرال: اِبإْلِ
ْدَغاـِ  ﴾:يفعل ذلك﴿   .أليب الارث اِبإْلِ

َماَلِة لْلِكَساِئّي،  :﴾ توىل﴿ ،﴾مأواىم﴿ ،﴾اهلدى﴿ ،﴾ذمواىم﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ
. ﴾:مرضات﴿ َماَلِة لِْلِكَساِئيِّ  اِبإْلِ
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اْلِكَساِئّي،  قرأ: [ٕٕٔ]اآلية:﴾َأْصَدؽُ ﴿

 .إبمشاـ الصاد صوت الزاي َوَخَلف اْلَعاِشر
ابلصاد  ابن عامر، وعاصم قرأو
 .اخلالصة
 :وحيثما وردت [ٕٗٔ]اآلية:﴾َوُىوَ ﴿

 إبسكاف اهلاء. ﴾وَ َوىْ ﴿ اْلِكَساِئيّ  قرأ
ِبَضمِّ ﴾ َوُىوَ ﴿ اأْلَْربَػَعةِ اَبِقي اْلُقرّاِء  قرأو
 اهْلَاِء.

شعبة  قرأ: [ٕٗٔ]اآلية:﴾َيْدُخُلوفَ ﴿
 .بضّم الياء، وفتح اخلاء﴾ ُلوفَ ْدخَ يُ ﴿

﴾ َيْدُخُلوفَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 خلاء.بفتح الياء، وضم ا

 ىشاـ قرأ :معاً  [ٕ٘ٔ]اآلية:﴾ِإبْػرَاِىيم﴿
 بفتح اهلاء، وألف بعدىا. ﴾ـاِإبْػرَاىَ ﴿

﴾ ِإبْػرَاِىيم﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .بكسر اهلاء، وَيء بعدىا

 
 
 

َماَلِة  :﴾لليتامى﴿ ،﴾يتامى﴿لدى الوقف على  ﴾يتامى النساء﴿و ،﴾يتلى﴿﴾، أنثى﴿ * املمال: اِبإْلِ
 .َوَخَلف اْلَعاِشرلْلِكَساِئّي، 
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 اتفق القراء األربعة :[ٕٛٔ]اآلية:﴾ِإْعرَاًضا﴿

 على تفخيم الراء.
َعاِصم،  قرأ: [ٕٛٔ]اآلية:﴾ُيْصِلَحا﴿

اء، يبضّم ال ﴾ُيْصِلَحا﴿ َوَخَلف اْلَعاِشرَواْلِكَساِئّي، 
 .وإسكاف الصاد، وكسر البلـ من غًن ألف بعدىا

بفتح الياء،  ﴾َيصَّاَلَا﴿ ابن عامر قرأو
 .والصاد املشّددة، وألف بعدىا، وفتح البلـ

، إبِِْبَداِؿ اهْلَْمزَِة وَوْقفاً  ىشاـ  قرأ ﴾:َيَشأْ ﴿
 .﴾َيَشا﴿ىكذا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نْػَيا﴾:  ،﴾وكفى﴿ * املمال: َماَلِة لْلِكَساِئّي، ﴿الدُّ  .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ
َماَلِة لِْلِكَساِئيِّ  ﴾:كاملعلقة﴿  ِِنُْلٍف َعْنُو.َحاَلَة اْلَوْقِف اِبإْلِ

َماَلِة للكسائي ِعْنَد اْلَوْقِف  :﴿َواآْلِخرَِة﴾  .داً احِ وَ  الً وْ قػَ اِبإْلِ
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 اْبن َعاِمر قرأ :[ٖ٘ٔ]الآلية:﴾تَػْلُووا﴿

 .بعدىا بضّم البلـ، وواو ساكنة ﴾واتَػلُ ﴿
 ﴾تَػْلُووا﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

إبسكاف البلـ، وبعدىا واواف: األوىل 
 .مضمومة، والثانية ساكنة

اْبن  قرأ :[ٖٙٔ]اآلية:﴾أَنْػَزؿَ  ، نَػزَّؿَ ﴿
بضم النوف، واهلمزة،  ﴾ؿَ ْنزِ أُ  ، ؿَ زِّ نػُ ﴿ َعاِمر

 .وكسر الزاي فيهما
 ، نَػزَّؿَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .بفتح النوف واهلمزة، والزاي فيهما﴾ أَنْػَزؿَ 
َعاِصم  قرأ :[ٓٗٔ]اآلية:﴾نَػزَّؿَ َوَقْد ﴿

 .والزايبفتح النوف،  ﴾نَػزَّؿَ ﴿
بضم ﴾ ؿَ زِّ نػُ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .النوف، وكسر الزاي
 
 
 
 
 

ْدَغاـِ ﴾َضلَّ  فَػَقدْ ﴿ * املدغم اسصغري:  .َوَخَلف اْلَعاِشر ،َواْلِكَساِئيّ  ،ْبن َعاِمرال: اِبإْلِ
َماَلِة لْلِكَساِئّي،  :﴾اهْلََوى﴿﴾، َأْوىَل ﴿ * املمال:  .اْلَعاِشرَوَخَلف اِبإْلِ

َماَلِة  :﴾اْلَكاِفرِينَ ﴿  اْلِكَساِئّي.دوري لاِبإْلِ
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 ﴾وَ َوىْ ﴿ اْلِكَساِئيّ  قرأ :[ٕٗٔ]اآلية:﴾َوُىوَ ﴿

 إبسكاف اهلاء.
 ِبَضمِّ اهْلَاِء.﴾ َوُىوَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
ِىَشاـ عند  قرأ :ونظًنه [ٖٗٔ]اآلية:﴾َىُؤاَلءِ ﴿

ألفا مع القصر، املتطرفة الوقف إبِِْبَداِؿ اهلَْمزَِة 
 والقصر. والتوسط، واملد، وتسهيلها ابلرـو مع املد

 ابن عامر قرأ: [٘ٗٔ]اآلية:﴾الدَّْرؾِ ﴿
 .بفتح الراء﴾ ؾِ الدَّرَ ﴿

 َوَخَلف اْلَعاِشر، َواْلِكَساِئّي، َعاِصم قرأو
 إبِِْسَكاِف الرَّاِء. ﴾الدَّْرؾِ ﴿

 
 
 
 
 
 

 
 

 
َماَلِة  :﴾ارِ النَّ ﴿، ﴾لِْلَكاِفرِينَ ﴿  املمال:*    اْلِكَساِئّي.دوري لاِبإْلِ
َماَلةِ  ﴾:ُكَساىَل ﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشرْلِكَساِئّي، لِ  اِبإْلِ
َماَلِة ﴾القيامةِ ﴿  عند الوقف قوالً واحًدا.لِْلِكَساِئيِّ : اِبإْلِ
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 قرأ :[ٕ٘ٔ]اآلية:﴾يُػْؤتِيِهمْ ﴿
 .ابلياء التحتية ﴾يُػْؤتِيِهمْ ﴿حفص 
 اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .بنوف العظمة﴾ ْؤتِيِهمْ ﴿نػُ 
ِىَشاـ  قرأ :ونظًنه ﴾َماءِ ﴿السَّ 

عند الوقف إبِِْبَداِؿ اهلَْمزَِة ألفا مع 
القصر، والتوسط، واملد، وتسهيلها 

 والقصر. ابلرـو مع املد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ْدَغاـِ  :﴾ألواس قدف﴿ اسصَِّغري:املدغم *   .َوَخَلف اْلَعاِشر، َواْلِكَساِئّي، َشاـهلِِ  اِبإْلِ
َماَلِة  :﴾لِْلَكاِفرِينَ ﴿ املمال:*    اْلِكَساِئّي.دوري لاِبإْلِ
َماَلةِ  :معاً  ﴾موسى﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشرْلِكَساِئّي، لِ  اِبإْلِ
َماَلِة ال ﴾:هتمجاء﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر بن ذكواف،اِبإْلِ
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َوَأْخِذِىُم ﴿، [٘٘ٔ]اآلية:﴾َوقَػْتِلِهُم األَنِْبَياءَ ﴿

 ابن عامر، وعاصم قرأ :[ٔٙٔ]اآلية:﴾الّرابَ 
بكسر  ﴾َوَأْخِذِىُم الّرابَ ﴿، ﴾َوقَػْتِلِهُم األَنِْبَياءَ ﴿

 . ووقفاً  َوْصبلً  فيهما اهلاء، وضم امليم
َوقَػْتِلُهُم ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشراْلِكَساِئّي،  قرأو
 ِبَضمِّ اهْلَاِء، وامليم ﴾َوَأْخِذُىُم الّرابَ ﴿، ﴾األَنِْبَياءَ 
 َوْصبًل. فيهما
يقفوف بكسر اهلاء، كل القراء األربعة و 

 .وإسكاف امليم
 َخَلف اْلَعاِشر قرأ :[ٕٙٔ]اآلية:﴾َسنُػْؤتِيِهمْ ﴿

 .ابلياء التحتية﴾ ْؤتِيِهمْ يػُ سَ ﴿
بنوف ﴾ َسنُػْؤتِيِهمْ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .العظمة
 
 
 
 

 
 

ْدَغاـِ ﴾عَ بَ طَ  لْ بَ ﴿ * املدغم اسصغري:  .َواْلِكَساِئيّ  ،اـٍ شَ هلِِ  : اِبإْلِ
ْدَغاـِ ِلُكّل اْلُقرَّاء. :﴾رفعو بل﴿   اِبإْلِ

َماَلِة لْلِكَساِئّي، الّراَِب﴾﴿، ﴾عيسى﴿لدى الوقف على  ﴾مرمي ابن عيسى﴿ * املمال:  .اْلَعاِشرَوَخَلف : اِبإْلِ
َماَلِة  :﴾لِْلَكاِفرِينَ ﴿  اْلِكَساِئّي.دوري لاِبإْلِ
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 ىشاـ قرأ :[ٖٙٔ:]اآلية﴾ِإبْػرَاِىيم﴿

 بفتح اهلاء، وألف بعدىا. ﴾ـاِإبْػرَاىَ ﴿
﴾ ِإبْػرَاِىيم﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .بكسر اهلاء، وَيء بعدىا
ُب  ردحيثما و و  [ٖٙٔ]اآلية:﴾َزبُوراً ﴿

معرّفًا مثل ، أو راً كّ ُمنَ  القرآف الكرمي
 :﴾بُورِ زَّ ال﴿

﴾ بُورِ زُّ ال ،بُوراً زُ ﴿ َخَلف اْلَعاِشر قرأ
 .فيهما بضم الزاي

 ،بُوراً زَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .بفتح الزاي فيهما﴾ بُورِ زَّ ال

 
 
 
 
 
 
 
 

ْدَغاـِ ﴾واَضلُّ  َقدْ ﴿ * املدغم اسصغري:  .َوَخَلف اْلَعاِشر ،َواْلِكَساِئيّ  ،ْبن َعاِمرال: اِبإْلِ
ْدَغاـِ ﴾مكُ اءَ جَ  دْ قَ ﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر، َواْلِكَساِئّي، َشاـهلِِ  : اِبإْلِ

َماَلِة  ﴾:وكفى﴿و ،﴾موسىَو﴿ ،﴾عيسى﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشرلِْلِكَساِئّي، اِبإْلِ
َماَلِة  ﴾:مكُ اءَ جَ ﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر ،الْبن ذَْكَوافاِبإْلِ

  



115 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ْدَغاـِ ﴾قد جاءكم﴿ * املدغم اسصغري:  .َوَخَلف اْلَعاِشر، َواْلِكَساِئّي، َشاـهلِِ  : اِبإْلِ
َماَلِة  :﴾وكفى﴿، ﴾ألقاىا﴿ ،وقفاً  ﴾عيسى﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشرلِْلِكَساِئّي، اِبإْلِ

َماَلِة  ﴾:جاءكم﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر ،ذَْكَوافالْبن اِبإْلِ
َماَلِة ﴾َثبَلثَةٌ ﴿  عند الوقف قوالً واحًدا.لِْلِكَساِئيِّ : اِبإْلِ
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 اْلِكَساِئيّ  قرأ :[ٙٚٔ]اآلية:﴾َوُىوَ ﴿

 إبسكاف اهلاء. ﴾وَ َوىْ ﴿
ِبَضمِّ ﴾ َوُىوَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 اهْلَاِء.

8S 
 چٱ    ٻ ٻ ٻ  چ

  اسورتيني:بني
ابلبسملة بٌن  َعاِصم، َواْلِكَساِئيّ  قرأ

 السورتٌن.
السكت، »وجهٌن: ب اْبن َعاِمر قرأو
 .«والوصل

ابلوصل دوف  َخَلف اْلَعاِشر قرأو
 البسملة. 

ُشْعَبة  قرأ :[ٕ]اآلية:﴾اانً وَ ضْ رِ وَ ﴿
 .بضم الراء﴾ اانً وَ ضْ رُ ﴿وَ 

﴾ اانً وَ ضْ رِ ﴿وَ  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .الراء بكسر

 
 .إبسكاف النوف﴾ آفُ َشنْ ﴿ ابن عامر، وشعبة قرأ :[ٕ:ية]اآل﴾َشَنآفُ ﴿
 .بفتح النوف ﴾َشَنآفُ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

َماَلِة ﴾الكبللة﴿ * املمال:   عند الوقف قوالً واحًدا.لِْلِكَساِئيِّ : اِبإْلِ
َماَلِة لْلِكَساِئّي، ﴾التقوى﴿، ﴾يتلى﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر: اِبإْلِ
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 َفَمنِ ﴿ َعاِصم قرأ :[ٖ]اآلية:﴾اْضطُرَّ  َفَمنِ ﴿
 .بكسر النوف وضم الطاء ﴾اْضطُرَّ 
﴾ اْضطُرَّ  َفَمنُ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .بضم النوف والطاء
اْلِكَساِئّي  قرأ: معاً  [٘]اآلية:﴾اتُ اْلُمْحَصنَ ﴿وَ 

 .بكسر الصاد﴾ اتُ نَ اْلُمْحصِ ﴿وَ 
﴾ اتُ اْلُمْحَصنَ ﴿وَ  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 بفتح الصاد.
 ﴾وَ َوىْ ﴿ اْلِكَساِئيّ  قرأ :[٘]اآلية:﴾َوُىوَ ﴿

 إبسكاف اهلاء.
 ِبَضمِّ اهْلَاِء.﴾ َوُىوَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
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ابن عامر،  قرأ: [ٙ]اآلية:﴾َوأَْرُجَلُكمْ ﴿

بنصب ﴾ َوأَْرُجَلُكمْ ﴿ وحفص، والكسائي
 .البلـ

 َوَخَلف اْلَعاِشرشعبة،  قرأو
 .ِنفض البلـ﴾ ُكمْ َوأَْرُجلِ ﴿

ابن عامر،  قرأ :[ٙ]اآلية:﴾الَمْسُتمُ ﴿
إبثبات ألف بعد ﴾ الَمْسُتمُ ﴿ وعاصم

 بلـ.ال
 َوَخَلف اْلَعاِشراْلِكَساِئّي،  قرأو

 .ُنذؼ األلف اليت بعد البلـ﴾ َمْسُتمُ لَ ﴿
 ابن عامر، وشعبة قرأ ﴾:َشَنآفُ ﴿

 .إبسكاف النوف﴾ آفُ َشنْ ﴿
 ﴾َشَنآفُ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .بفتح النوف
 
 
 
 
 

  * املمال:
َماَلِة لِ  ﴾:للتقوى﴿ ﴾،مرضى﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشرَساِئّي، ْلكِ اِبإْلِ
َماَلِة البن ذكواف ﴾:اءَ جَ ﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر، اِبإْلِ
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مرسومة ابلتاء، : [ٔٔ]اآلية:﴾نِْعَمتَ ﴿

 .﴾  ابهلاءنِْعَمواْلِكَساِئّي ﴿ووقف عليها 
 اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ ووقف عليها 

 .﴾ ابلتاءنِْعَمتَ ﴿
الكسائي  قرأ :[ٖٔ]اآلية:﴿قَاِسَيًة﴾

ُنذؼ األلف اليت بعد القاؼ،  ﴿َقِسيًَّة﴾
 .وتشديد الياء

 ﴿قَاِسَيًة﴾ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .إبثبات ألف بعد القاؼ، ؤنفيف الياء

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ْدَغاـِ ﴾َضلَّ  فَػَقدْ ﴿ * املدغم اسصغري:  .َوَخَلف اْلَعاِشر ،َواْلِكَساِئيّ  ،ْبن َعاِمرال: اِبإْلِ
َماَلِة للكسائي ِعْنَد اْلَوْقِف  :قَاِسَيًة﴾﴿ * املمال:  .داً احِ وَ  الً وْ قػَ اِبإْلِ
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 اتفق القراء: [ٙٔ]اآلية:﴾رِْضَوانَوُ ﴿

بكسر الراء، ﴾ رِْضَوانَوُ ﴿على قراءة 
 فشعبة كغًنه ُب ىذا املوضع.

 قرأونظًنه:  [ٚٔ]اآلية:﴾َشْيءٍ ﴿
 األول:ِىَشاـ عند الوقف أبربعة أوجو 

النقل مع  اسثاين:النقل مع السكوف، 
 ، اإلدغاـ معهما  اسثاسث، واسرابع:الرـو

كذلك؛ واعلم أنو يتعٌن حذؼ التنوين 
.  من املنوف عند الوقف عليو ابلرـو

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ْدَغاـِ ﴾قد جاءكم﴿ * املدغم اسصغري:  .َوَخَلف اْلَعاِشر، َواْلِكَساِئّي، َشاـهلِِ  : اِبإْلِ
َماَلِة  :﴾نصارى﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشرلِْلِكَساِئّي، اِبإْلِ

َماَلِة  :معاً  ﴾جاءكم﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر ،الْبن ذَْكَوافاِبإْلِ
َماَلِة ﴾القيامةِ ﴿  عند الوقف قوالً واحًدا.لِْلِكَساِئيِّ : اِبإْلِ
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ِىَشاـ عند  قرأ :ونظًنه [ٛٔٔ]اآلية:﴾َيَشاءُ ﴿

الوقف إبِِْبَداِؿ اهلَْمزَِة ألفا مع القصر، والتوسط، واملد، 
 والقصر. وتسهيلها ابلرـو مع املد

ِىَشاـ عند  قرأ: ونظًنه [ٛٔٔ]اآلية:﴾َشْيءٍ ﴿
النقل مع السكوف،  األول:الوقف أبربعة أوجو 

،  اسثاين: اإلدغاـ  اسثاسث، واسرابع:النقل مع الرـو
معهما كذلك؛ واعلم أنو يتعٌن حذؼ التنوين من 

.  املنوف عند الوقف عليو ابلرـو
بن عامر، ا قرأ [:ٖٕ]اآلية:﴾َبابَ الْ  َعَلْيِهمُ ﴿

بكسر اهلاء، وضم امليم  ﴾َبابَ الْ  َعَلْيِهمُ ﴿وعاصم 
 َوْصبًل. 
 مُ َعَليػْهُ ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشر، اْلِكَساِئيّ  قرأو

 ِبَضمِّ اهْلَاِء، وامليم َوْصبًل. ﴾َبابَ الْ 
يقفوف بكسر اهلاء، وإسكاف  كل القراء األربعةو 

 .امليم
 
 
 
 

ْدَغاـِ : معاً  ﴾قد جاءكم﴿ * املدغم اسصغري:  .َوَخَلف اْلَعاِشر، َواْلِكَساِئّي، َشاـهلِِ  اِبإْلِ
ْدَغاـِ هِلَشاـ.﴾َجَعلَ  َوِإذْ ﴿  : اِبإْلِ

َماَلِة  :﴾وآاتكم، ﴿معاً  ﴾موسى﴿، ﴾والنصارى﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشرلِْلِكَساِئّي، اِبإْلِ
َماَلِة  :﴾َجاَءانَ ﴿معاً،  ﴾جاءكم﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر ،الْبن ذَْكَوافاِبإْلِ
َماَلةِ  :﴾َجبَّارِينَ ﴿، ﴾أدابركم﴿  .لدوري الكسائي اِبإْلِ
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 حفص قرأ ﴾:َيِدَي إِلَْيكَ ﴿

 وصبل. بفتح الياء﴾ َيِدَي إِلَْيكَ ﴿
َيِدي ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 الياء. إبسكاف ﴾إِلَْيكَ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أي مع بقاء صفة  ـ الطاء ُب التاء إدغامًا انقصاً؛القراء على إدغا﴾: اتفق بسطت﴿ * اإلدغام اسصغري:
 اإلطباؽ اليت ُب الطاء.

َماَلِة لْلِكَساِئّي، : ﴾ويلّت َي﴿، ﴾ُموَسىَي ﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ
َماَلِة ل :﴾ارِ النَّ ﴿  اْلِكَساِئّي.دوري اِبإْلِ
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ْدَغاـِ هِلَشاـ، مْ هتَجاءَ  َوَلَقدْ ﴿ * املدغم اسصغري:  .َوَخَلف اْلَعاِشرَواْلِكَساِئّي، ﴾: اِبإْلِ
  .للكسائي ابإلمالة :عند الوقف ﴾الناس أحيا﴿و ،﴾أحياىا﴿ * املمال:

َماَلِة ال ﴾:َجاَءتْػُهم﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشربن ذكواف، اِبإْلِ
نْػَيا﴾ َماَلِة لْلِكَساِئّي،  :﴿الدُّ  .اْلَعاِشرَوَخَلف اِبإْلِ

َماَلِة للكسائي ِعْنَد اْلَوْقِف  :﴾ةامَ يَ قِ الْ ﴿  .داً احِ وَ  الً وْ قػَ اِبإْلِ
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 قرأ :ونظًنه [ٓٗ]اآلية:﴾َيَشاءُ ﴿

ِىَشاـ عند الوقف إبِِْبَداِؿ اهلَْمزَِة ألفا مع 
القصر، والتوسط، واملد، وتسهيلها ابلرـو 

 والقصر. مع املد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

َماَلِة ل :﴾يسارعوف﴿، ﴾ارِ النَّ ﴿ * املمال:  اْلِكَساِئّي.دوري اِبإْلِ
َماَلِة لْلِكَساِئّي، : ﴾الّدنيا﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ

  



115 
 

 
﴿لِلسُُّحِت﴾  الكسائي قرأ: [ٕٗ]اآلية:﴿لِلسُّْحِت﴾

 .بضم الاء
سكاف إب ﴿لِلسُّْحِت﴾ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .الاء
وقف ىشاـ إببداؿ  ونظًنه: [ٗٗ]اآلية:﴾ءَ هداش﴿

 اهلمزة ألفا مع ثبلثة املد.
 ،نَّ السِّ وَ  ،فَ ذُ اأْلُ وَ  ،فَ نْ اأْلَ وَ  ،ٌْنَ عَ الْ وَ ﴿

 ،فَ نْ اأْلَ وَ  ،ٌْنَ عَ الْ وَ ﴿ ابن عامر قرأ :[٘ٗ]اآلية:﴾وحَ رُ اْلُْ وَ 
بنصب األربع األوىل ورفع ﴾ وحُ رُ اْلُْ وَ  ،نَّ السِّ وَ  ،فَ ذُ اأْلُ وَ 

 .﴾وحُ رُ اْلُْ ﴿وَ 
 ،فَ نْ اأْلَ وَ  ،ٌْنَ عَ الْ وَ ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشر ،عاصم قرأو

  .بنصب الكلمات اخلمس﴾ وحَ رُ اْلُْ وَ  ،نَّ السِّ وَ  ،فَ ذُ اأْلُ وَ 
 ،نُّ السِّ وَ  ،فُ ذُ اأْلُ وَ  ،فُ نْ اأْلَ وَ  ،ٌْنُ عَ الْ وَ ﴿الكسائي  قرأو

 الكلمات اخلمس. برفع﴾ وحُ رُ اْلُْ وَ 
إبسكاف  ﴾وَ هْ ﴿فػَ  اْلِكَساِئيّ  قرأ :[٘ٗ]اآلية:﴾ُهوَ ﴿فػَ 

 اهلاء.
 ِبَضمِّ اهْلَاِء.﴾ ُهوَ ﴿فػَ  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 
 

َماَلِة  ﴾:ؾجاءو ﴿ * املَُمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشر ،الْبن ذَْكَوافاِبإْلِ
َماَلِة : التػَّْورَاة﴾﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر َواْلِكَساِئّي، ْبن ذَْكَواف،اِل اِبإْلِ

َماَلِة لْلِكَساِئّي،  :لدى الوقف عليها ﴿ُىًدى﴾  .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ
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عاصم  قرأ :[ٜٗ]اآلية:﴾مكُ احْ  فِ أَ وَ ﴿

 .بكسر النوف وصبل ﴾مكُ احْ  فِ أَ وَ ﴿
 فُ أَ وَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .النوف وصبلً  بضم ﴾مكُ احْ 
ابن عامر  قرأ :[ٓ٘]اآلية:﴾وفَ غُ بػْ يػَ ﴿

 .بتاء اخلطاب ﴾:وفَ غُ بػْ يػَ ﴿
 ﴾:وفَ غُ بػْ يػَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 بياء الغيب.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الكسائي.ابإلمالة لدوري  ﴾:آاثرىم﴿ * املمال:
َماَلِة : التػَّْورَاة﴾﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر َواْلِكَساِئّي، ْبن ذَْكَواف،اِل اِبإْلِ

َماَلِة البن ذكواف :﴾َشاءَ ﴿﴿جاءؾ﴾،   .َوَخَلف اْلَعاِشر ،اِبإْلِ
َماَلِة ﴿آاتكم﴾، ﴿ىدى ، وىدى ، بعيسى﴾ الثبلثة وقفا:   .َوَخَلف اْلَعاِشرْلِكَساِئّي، لاِبإْلِ
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وقف ىشاـ إببداؿ اهلمزة  ونظًنه: ﴾أَْولَِياءَ ﴿

 ألفا مع ثبلثة املد.
 ﴾وؿُ قُ ﴿يػَ ابن عامر  قرأ :[ٖ٘]اآلية:﴾وؿُ قُ يػَ ﴿وَ 

 ُنذؼ الواو ورفع البلـ.
ت إبثبا﴾ وؿُ قُ يػَ ﴿وَ  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 الواو قبل الياء مع رفع البلـ.
 ْد﴾دِ تَ رْ يػَ ابن عامر ﴿قرأ  :[ٗ٘]اآلية:﴾دَّ تَ رْ يػَ ﴿

 .ورة والثانية جمزومة بفك اإلدغاـبدالٌن األوىل مكس
بداؿ  ﴾دَّ تَ رْ يػَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو 

 واحدة مشددة مفتوحة ابإلدغاـ.
ِىَشاـ عند  قرأ :ونظًنه [ٗ٘]اآلية:﴾َيَشاءُ ﴿

الوقف إبِِْبَداِؿ اهلَْمزَِة ألفا مع القصر، والتوسط، 
 والقصر. واملد، وتسهيلها ابلرـو مع املد

ابن عامر، وشعبة،  قرأ: [ٚ٘]اآلية:﴾ُىُزًوا﴿
َوْصبلً، ﴾ ابهلمز، مع ضم الزاي اؤً ُىزُ والكسائي ﴿

 وَوْقفاً.
، مع ﴾ إبِِْبَداِؿ اهلَْمزَِة واواُىُزًواَحْفص ﴿ قرأو 

 ضم الزاي، َوْصبًل، وَوْقفاً.
﴾ ابهلمزة، مع اؤً ُىزْ ﴿ َخَلف اْلَعاِشر قرأو

 إسكاف الزاي َوْصبًل، وَوْقفاً.
 .ِنفض الراء ﴾ارِ فَّ كُ الْ وَ ﴿ الكسائي قرأ :[ٚ٘]اآلية:﴾ارَ فَّ كُ الْ وَ ﴿
 .الراء بنصب ﴾ارَ فَّ كُ الْ وَ ﴿ اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ اَبِقي قرأ و 

 :، ﴿زمشى﴾، ﴿فعسى﴾ وقفاً ﴾فَػتَػَرى﴿فَػتَػَرى الَِّذيَن﴾ حالة الوقف على ﴿، ﴾َوالنََّصاَرى﴿ * املمال:
َماَلِة   .َوَخَلف اْلَعاِشرْلِكَساِئّي، لِ اِبإْلِ
َماَلِة  :، ﴿َواْلُكفَّاِر﴾﴾يسارعوف﴿، ﴾اْلَكاِفرِينَ ﴿  اْلِكَساِئّي.دوري لاِبإْلِ
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ابن عامر،  قرأ: [ٛ٘]اآلية:﴾ُىُزًوا﴿

﴾ ابهلمز، مع اؤً ُىزُ وشعبة، والكسائي ﴿
 ضم الزاي َوْصبًل، وَوْقفاً.

﴾ إبِِْبَداِؿ اهلَْمزَِة ُىُزًواَحْفص ﴿ قرأو 
 ، مع ضم الزاي، َوْصبًل، وَوْقفاً.واوا

﴾ اؤً ُىزْ ﴿ َخَلف اْلَعاِشر قرأو
 ابهلمزة، مع إسكاف الزاي َوْصبًل، وَوْقفاً. 

َوَأْكِلِهُم ﴿﴾، ٍبَْ اإْلِ  مُ هلِِ وْ ﴿قػَ 
 ،اْلِكَساِئيّ  قرأ: [ٖٙوٕٙ]اآلية:﴾السُّْحتَ 

، ﴾ٍبَْ اإْلِ  مُ هلُِ وْ ﴿قػَ  َوَخَلف اْلَعاِشر
﴾ ِبَضمِّ اهْلَاِء وامليم ُم السُّْحتَ َوَأْكِلهُ ﴿

 َوْصبلً.
 مُ هلِِ وْ ﴿قػَ  اأْلَْربَػَعةِ اَبِقي اْلُقرّاِء  قرأو

﴾ بكسر َوَأْكِلِهُم السُّْحتَ ﴿، ﴾ٍبَْ اإْلِ 
 اهلاء وضم امليم َوْصبلً.

يكسروف  كلهمف أما عند اسرقفو
 اهلاء، ويسكنوف امليم.

: معاً  [ٖٙوٕٙ]اآلية:﴾﴿السُّْحتَ 
 .بضم الاء﴾ ﴿السُُّحتَ  الكسائي قرأ

 .سكاف الاءإب ﴾﴿السُّْحتَ  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
ِىَشاـ عند الوقف إبِِْبَداِؿ اهلَْمزَِة ألفا مع القصر، والتوسط، واملد، وتسهيلها  قرأ :ونظًنه [ٗٙ]اآلية:﴾َيَشاءُ ﴿

 والقصر. ابلرـو مع املد
 ﴿ىل تنقموف﴾: ابإلدغاـ هلشاـ، والكسائي. * املدغم اسصغري:

َماَلِة ال: ﴾وكمجاء﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشر بن ذكواف،اِبإْلِ
َماَلِة لْلِكَساِئّي،  :﴿وترى﴾، ﴿ينهاىم﴾  .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ

َماَلِة لُدورِّي اْلِكَساِئيّ  ﴾:يسارعوف﴿  وحده. اِبإْلِ
َماَلِة للكسائي ِعْنَد اْلَوْقفِ اورموشم﴿القيامة﴾ ﴿َمْغُلوَلٌة﴾،   .: اِبإْلِ
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 عامر، وشعبة ابن قرأ :[ٚٙ]اآلية:﴾رِسالََتوُ ﴿

 .إبثبات ألف بعد البلـ مع كسر التاء ﴾وتِ رِسااَل ﴿
ُنذؼ  ﴾رِسالََتوُ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .األلف، ونصب التاء
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

َماَلِة : التػَّْورَاة﴾﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشر َواْلِكَساِئّي، ْبن ذَْكَواف،اِل اِبإْلِ
َماَلِة  :معاً  ﴾اْلَكاِفرِينَ ﴿   اْلِكَساِئّي.دوري لاِبإْلِ
َماَلِة لِْلِكَساِئّي،  :﴾، ﴿هتوى﴾والنصارى﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ

َماَلِة ال ﴾:﴿جاءىم  .َوَخَلف اْلَعاِشر بن ذكواف،اِبإْلِ
َماَلِة للكسائي ِعْنَد اْلَوْقفِ ﴾ ُمْقَتِصَدةٌ ﴿  .ورموه: اِبإْلِ
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 قرأ: [ٔٚ]اآلية:﴾َتُكوفَ ﴿

﴾ َتُكوفُ ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشرالكسائي، 
 .برفع النوف

 ابن عامر، وعاصم قرأو
 .بنصب النوف﴾ َتُكوفَ ﴿

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ْدَغاـِ ﴾واَضلُّ  َقدْ ﴿ * املدغم اسصغري:  .َوَخَلف اْلَعاِشر ،َواْلِكَساِئيّ  ،ْبن َعاِمرال: اِبإْلِ
َماَلِة : ﴾أن﴿ ،﴾مأواهو ﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشرْلِكَساِئّي، لِ اِبإْلِ
َماَلِة لِ ﴿أَْنَصاٍر﴾  .اْلِكَساِئيّ  دوريّ : اِبإْلِ

َماَلِة للكسائي ِعْنَد اْلَوْقِف  :ورموه ﴾ثبلثة﴿  .داً احِ وَ  الً وْ قػَ اِبإْلِ
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َماَلِة لْلِكَساِئّي،  :﴾ِعيَسى﴿، ﴾َنَصاَرى﴿، معاً  ﴾تَػَرى﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ
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ابن  قرأ: [ٜٛ]اآلية:﴾َعقَّدًبُُّ ﴿
إبثبات ألف بعد  ﴾عاقدًب﴿ ذكواف

 العٌن، ؤنفيف القاؼ.
﴾ َعقَّدًبُُّ ﴿ ىشاـ، وحفص قرأو

 .ُنذؼ األلف، وتشديد القاؼ
َوَخَلف شعبة، والكسائي،  قرأو
ُنذؼ األلف اليت  ﴾ دًبُُّ َعقَ ﴿ اْلَعاِشر

 .بعد العٌن، ؤنفيف القاؼ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

َماَلِة ال :﴾انجاء﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشر بن ذكواف،اِبإْلِ
َماَلِة للكسائي ِعْنَد اْلَوْقِف  :ورموه ﴾رقبة﴿  .داً احِ وَ  الً وْ قػَ اِبإْلِ
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 عاصم، قرأ: [ٜ٘]اآلية:﴾َفَجزاٌء ِمْثلُ ﴿

بتنوين شمزة  ﴾َفَجزاٌء ِمْثلُ ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشروالكسائي، 
 ﴾.لُ ثْ مِ ﴿ورفع الـ  ﴾اءٌ زَ جَ ﴿فَ 

 ُنذؼ تنوين﴾ ِمْثلِ  َفَجزاءُ ﴿ ابن عامر قرأو
 ﴾.مثلِ ﴿وخفض الـ  ﴾جزاء﴿ف

 ابن عامر قرأ: [ٜ٘]اآلية:﴾َكفَّارٌَة طَعاـُ ﴿
ابخلفض  ﴾طعاـِ ﴿بغًن تنوين، و﴾ طَعاـِ  َكفَّارَةُ ﴿

 .على اإلضافة
 ﴾َكفَّارٌَة طَعاـُ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .ابلرفع ﴾طعاـُ ﴿ابلتنوين، و
 ﴾مساكٌن﴿اتفق القراء على قراءة  ينبيه:* 

ألف قتل الصيد ال صمزئ فيو إطعاـ  ؛ىنا ابْلمع
مسكٌن واحد، بل ٗناعة مساكٌن، يضاؼ إىل ذلك 

 على التوقيف. أف القراءة سنة متبعة ومبنية
 
 
 
 
 

َماَلِة لْلِكَساِئّي،  :﴾اْعَتَدى﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ
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 ابن عامر قرأ: [ٜٚ]اآلية:﴾ِقياماً ﴿

 .بغًن ألف بعد الياء ﴾قيما﴿
 ﴾ِقياماً ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .إبثبات األلف بعد الياء
ِىَشاـ عند  قرأ: ونظًنه ﴾َشْيءٍ ﴿

النقل مع  األول:الوقف أبربعة أوجو 
،  اسثاين:السكوف،  اسثاسث، النقل مع الرـو

اإلدغاـ معهما كذلك؛ واعلم أنو  واسرابع:
يتعٌن حذؼ التنوين من املنوف عند الوقف 

.  عليو ابلرـو
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ْدَغاـِ : ﴾أهلاقد س﴿ اسصَِّغري:املدغم *   .َوَخَلف اْلَعاِشر، َواْلِكَساِئّي، َشاـهلِِ  اِبإْلِ
َماَلِة ل :﴾كافرين﴿ * املَُمال:  اْلِكَساِئّي.دوري اِبإْلِ

َماَلِة للكسائي ِعْنَد اْلَوْقِف  :ونظًنه ﴾للسيارةو ﴿   .ِنلفواِبإْلِ
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َواْلِكَساِئّي  ،ِىَشاـ قرأ: [ٗٓٔ]اآلية:﴾ِقيلَ ﴿

 ابإلمشاـ.
 ابلكسرة اخلالصة. اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
حفص  قرأ: [ٚٓٔ]اآلية:﴾قَّ اْسَتحَ ﴿

 .والاء بفتح التاء ﴾اْسَتَحقَّ ﴿
بضم التاء، ﴾ قَّ حِ اْستُ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو 

 .وكسر الاء
 ،اْلِكَساِئيّ  قرأ :[ٚٓٔ]اآلية:﴾﴿عليهم األولياف

ِبَضمِّ اهْلَاِء، وامليم  ﴾وَِّلٌنَ ُم اأْل َعَليػْهُ ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشر
 َوْصبلً.
﴾ وليافَعَلْيِهُم اأْل ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 كل القراء األربعةو بكسر اهلاء، وضم امليم َوْصبًل، 
 .يقفوف بكسر اهلاء، وإسكاف امليم

َوَخَلف فقرأه شعبة  ﴾األولياف﴿وأما لفظ 
بتشديد الواو وفتحها وكسر  ﴾األّولٌن﴿ اْلَعاِشر

 .كنة وفتح النوفالبلـ وبعدىا َيء سا 
إبسكاف  ﴿األولياف﴾ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 الواو وفتح البلـ والياء وألف بعدىا وكسر النوف.
 

 .َوَخَلف اْلَعاِشرابإلمالة للكسائي، : ﴾ند﴿أ ،﴾قُػْرىَب ﴿ * املمال:
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حيثما و  [ٜٓٔ]اآلية:﴾اْلُغُيوبِ ﴿

ُيوِب﴾ اْلغِ ﴿ شعبة قرأ :وقع ُب القرآف
 .بكسر الغٌن

 اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .بضم الغٌن ﴾اْلُغُيوبِ ﴿

 قرأ: [ٓٔٔ]اآلية:﴾رٌ حْ سِ ﴿
﴿َساِحٌر﴾  َوَخَلف اْلَعاِشر لكسائي،ا

 .تح السٌن وألف بعدىا وكسر الاءبف
 ﴾رٌ حْ سِ ﴿ابن عامر، وعاصم  قرأو

لف وإسكاف بكسر السٌن وحذؼ األ
 .الاء

 قرأ﴾: كَ بُّ رَ  يعُ طِ تَ سْ يَ  لْ ىَ ﴿
بتاء  رَبََّك﴾ يعطِ تَ سْ تَّ ﴿َىل الكسائي 
 .بنصب الباء ﴾كَ بَّ رَ ﴿اخلطاب و

 ﴿َيْسَتِطيعُ  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 بياء الغيب ورفع الباء.﴾ َربُّكَ 

 
 
 

َوَخَلف  ، والكسائي،شاـابإلدغاـ هل ﴾:قد صدقتنا﴿ ﴾،وإذ ٔنرج﴿ ﴾، وإذ ٔنلق﴿ * املدغم اسصغري:
 .اْلَعاِشر

 .شاـهل ابإلدغاـ ﴾:إذ جئتهم﴿
 ابإلدغاـ للكسائي.: ﴾يعطِ تَ سْ تَّ ﴿َىل 

َماَلِة لْلِكَساِئّي، ﴾اْلموتى﴿ ،﴾عيسىب﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشر: اِبإْلِ
َماَلِة : التػَّْورَاة﴾﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر َواْلِكَساِئّي، ْبن ذَْكَواف،اِل اِبإْلِ
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بن عامر، وعاصم ا قرأ :[٘ٔٔ]اآلية:﴾اهلَُ زِّ نػَ مُ ﴿

 .الزاي تشديدو فتح النوف، ب ﴾اهلَُ زِّ نػَ مُ ﴿
﴾ اهلَُ زِ نْ مُ ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشرالكسائي  قرأو

 بسكوف النوف، ؤنفيف الزاي.
 ِىَشاـ بوجهٌن قرأ :[ٙٔٔ]اآلية:﴾نتأَأَ ﴿
 اسثاين:تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخاؿ،  األول:

 ٓنقيقها مع اإلدخاؿ.
مع عدـ  ابلتحقيق اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 اإلدخاؿ.
اْبن َعاِمر،  قرأ :[ٙٔٔ]اآلية:﴾أمَي ِإاَلَىٌْنِ وَ ﴿
 .بفتح الياء﴾أمَي ِإاَلَىٌْنِ وَ ﴿َوَحْفص 
 ﴾ِإاَلَىٌْنِ  أمِّيوَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .الياء إبسكاف
 شعبة قرأ :[ٙٔٔ]اآلية:﴾اْلُغُيوبِ ﴿

 .بكسر الغٌنُيوِب﴾ اْلغِ ﴿
بضم  ﴾اْلُغُيوبِ ﴿ اأْلَْربَػَعةِ اَبِقي اْلُقرّاِء  قرأو
 .الغٌن

عاصم  قرأ :[ٚٔٔ]اآلية:﴾وا هللادُ بُ اعْ  فِ أَ ﴿
 .النوف كسر﴾ بوادُ بُ اعْ  فِ أَ ﴿

 .بضم النوف ﴾وادُ بُ اعْ  فُ أَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 إبسكاف اهلاء. ﴾وَ َوىْ ﴿ اْلِكَساِئيّ  قرأ :[ٕٓٔ]اآلية:﴾َوُىوَ ﴿
 ِبَضمِّ اهْلَاِء.﴾ َوُىوَ ﴿ اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ اَبِقي  قرأو

َماَلِة لْلِكَساِئّي، معاً وقفاً  ﴾عيسى﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشر: اِبإْلِ
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S A 
 چٱ    ٻ ٻ ٻ  چ

  اسورتيني:بني
ابلبسملة  َعاِصم، َواْلِكَساِئيّ  قرأ

 بٌن السورتٌن.
وجهٌن: ب اْبن َعاِمر قرأو

 .«السكت، والوصل»

ابلوصل دوف  َخَلف اْلَعاِشر قرأو
 البسملة. 

 قرأ :حيثما وردت﴾َوُىوَ ﴿
 إبسكاف اهلاء. ﴾وَ َوىْ ﴿ اْلِكَساِئيّ 

﴾ َوُىوَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 ِبَضمِّ اهْلَاِء.

 
 
 
 
 

َماَلِة لْلِكَساِئّي،  :، ﴿ُمَسمِّى﴾ وقفاً ﴾َقَضى﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ
َماَلِة ال ﴾:﴿جاءىم  .َوَخَلف اْلَعاِشر بن ذكواف،اِبإْلِ
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عاصم  قرأ :[ٓٔ]اآلية:﴿َوَلَقِد اْستُػْهزَِئ﴾

 داؿ.ال كسر﴿َوَلَقِد اْستُػْهزَِئ﴾ ب
 ﴿َوَلَقُد اْستُػْهزَِئ﴾ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

ووقف ىشاـ ﴿اْستُػْهزِي﴾ إببداؿ  .بضم الداؿ
 اهلمزة َيء.

 اْلِكَساِئيّ  قرأ :حيثما وردا ﴾ُهوَ ، فػَ  ﴿َوُىوَ 
 إبسكاف اهلاء. ﴾وَ هْ َوْىَو ، فػَ ﴿

﴾ ُهوَ َوُىَو ، فػَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 ِبَضمِّ اهْلَاِء.

  شعبة، قرأ :[ٙٔ:]اآلية﴾ُيْصَرؼْ ﴿
بفتح الياء،  ﴾ؼْ ْصرِ يَ ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشروالكسائي، 
 .وكسر الراء

بضم  ﴾ُيْصَرؼْ ﴿ عامر، وحفص ابن قرأو
 الياء، وفتح الراء.

 
 
 
 
 
 

َماَلِة  :﴾ارِ هَ النػَّ وَ ﴿ * املمال:  .اْلِكَساِئيّ  دوريلِ اِبإْلِ
َماَلِة للكسائي ِعْنَد اْلَوْقِف  :﴾ةِ امَ يَ قِ الْ ﴿﴿الرَّْ٘نَِة﴾،   .داً احِ وَ  الً وْ قػَ اِبإْلِ
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ىشاـ  قرأ :[ٜٔ]اآلية:﴾نَُّكمْ ئِ أَ ﴿

 اهلمزتٌن، مع اإلدخاؿ وعدمو.حقيق بت
بتحقيق اهلمزتٌن  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 عدـ اإلدخاؿ.مع 
نَػتُػُهمْ ﴿  قرأ :[ٖٕ]اآلية:﴾َتُكْن ِفتػْ

ابلياء  ﴾مْ هُ تػَ نػَ تػْ ن فِ كُ يَ ﴿الكسائي، 
 .ابلنصب ﴾مْ هُ تػَ نػَ تػْ فِ ﴿التحتية، 

َتُكْن ﴿ ابن عامر، وحفص قرأو
نَػتُػُهمْ  نَػتُػُهمْ ﴿و الفوقيةابلتاء ﴾ ِفتػْ  ﴾ِفتػْ
 .ابلرفع

َتُكْن ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشر شعبة قرأو
نَػتػَ   ﴾فتنتهم﴿و، ابلتاء الفوقية﴾ ُهمْ ِفتػْ

 .ابلنصب
 قرأ: [ٖٕ]اآلية:﴾َواّللَِّ َربِّنا﴿

بنصب  ﴾ناَربَّ ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشرالكسائي، 
 .الباء

  ﴾َربِّنا﴿ بن عامر، وعاصما قرأو
 .َنّر الباء
ابن  قرأ :َوَنُكوَف﴾، َوال نَُكذَِّب ﴿

 .َوَنُكوَف﴾﴿ونصب النوف ُب ، برفع الباء ﴾َوال نَُكذِّبُ ﴿عامر 
 .َوَنُكوَف﴾﴿ونصب النوف ُب ، بنصب الباء َوال نَُكذَِّب﴾﴿حفص  قرأو
 .برفع الفعلٌن ﴾َوَنُكوفُ ،  َوال نَُكذِّبُ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

َماَلِة ﴾: تَػَرى﴿ ،﴾افْػتَػَرى﴿، ﴾ُأْخَرى﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشرلِْلِكَساِئّي، اِبإْلِ
َماَلِة  :﴾ارِ النَّ ﴿، ﴾آَذاِِنِمْ ﴿  اْلِكَساِئّي.دوري لاِبإْلِ
َماَلِة  ﴾:ؾجاءو ﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر ،الْبن ذَْكَوافاِبإْلِ
َماَلِة للكسائي ِعْنَد اْلَوْقِف.﴾َشَهاَدةً ﴿   : اِبإْلِ
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اُر اآْلِخرَةُ ﴿  ابن عامر قرأ[: ٕٖ]اآلية:﴾َولَلدَّ

ٔنفيف الداؿ، ، و ببلـ واحدة ﴾اُر اآْلِخرَةِ دَ َولَ ﴿
 ﴾.ةِ رَ اآلخِ ﴿تاء الوخفض 
اُر اآْلِخرَةُ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو ﴾ َولَلدَّ

ببلمٌن: الـ االبتداء، والـ التعريف، مع تشديد 
الداؿ بسبب إدغاـ الـ التعريف ُب الداؿ، كما 

 .﴾اآلخرةُ ﴿تاء الرفع و 
 وحفص بن عامر،ا قرأ :[ٕٖ]اآلية:﴾وفَ لُ قِ عْ تػَ ﴿

 .بتاء اخلطاب﴾ وفَ لُ قِ عْ تػَ ﴿
بياء ﴾ وفَ لُ قِ عْ ﴿يػَ  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .الغيب

الكسائي  قرأ: [ٖٖ]اآلية:﴾يَُكذِّبُوَنكَ ال ﴿
بضم الياء، وإسكاف الكاؼ،  ﴾بُوَنكَ ذِ ال يُكْ ﴿

 .ؤنفيف الذاؿ
﴾ ال يَُكذِّبُوَنكَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .بضّم الياء، وفتح الكاؼ، وتشديد الذاؿ
رمست اهلمزة فيو على َيء، ففيو  ﴾:﴿من نبأ

 :أربعة أوجوهلشاـ ُب الوقف عليو 
األوؿ: إبداؿ اهلمزة ألفا. الثاين: تسهيلها مع 

. . الثالث والرابع: إبداهلا َيء خالصة على الرسم مع السكوف والرـو  الرـو
ْدَغاـِ َجاَءؾَ  َقدْ ﴿ * املدغم اسصغري:  .َوَخَلف اْلَعاِشرَواْلِكَساِئّي، َشاـ، هلِ ﴾: اِبإْلِ

نْػَيا﴿ * املمال: َماَلِة لْلِكَساِئّي،  :اهْلَُدى﴾، ﴿تَػَرى﴾، ﴿﴾أاََتُىم﴿، ﴾بَػَلى﴿، معاً  ﴾الدُّ  .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ
َماَلِة ال :، ﴿َجاَءَؾ﴾، ﴿َشاَء﴾﴾َجاَءتْػُهمُ ﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر بن ذكواف،اِبإْلِ
َماَلِة للكسائي ِعْنَد اْلَوْقِف  :ِِبيٍَة﴾﴿  .داً احِ وَ  الً وْ قػَ اِبإْلِ
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 قرأ: [ٓٗ]اآلية:﴾مْ كُ تَ يػْ أَ رَ أَ ﴿

اهلمزة   ُنذؼ ﴾مْ كُ تَ يػْ رَ أَ ﴿ الكسائي
  .الثانية املتوسطة

 اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
حمققة ُب  اهلمزة إبثبات ﴾مْ كُ تَ يػْ أَ رَ أَ ﴿

 الالٌن.
 قرأ :[ٗٗ]اآلية:﴾مهِ يْ لَ ا عَ نَ حْ تَ فػَ ﴿

 .بتشديد التاء﴿فَػتَّْحَنا﴾ ابن عامر 
 اأْلَْربَػَعةِ اَبِقي اْلُقرّاِء  قرأو 

 التاء. بتخفيف﴿فَػَتْحَنا﴾ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ْدَغاـِ هِلَشاـ.﴾مىُ اءَ جَ  ِإذْ ﴿ * املدغم اسصغري:  : اِبإْلِ

َماَلِة  :﴾أاََتُكم﴿ ،﴾املوتى﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشرْلِكَساِئّي، لِ اِبإْلِ
َماَلِة ال :﴾مىُ اءَ جَ ﴿﴿شاء﴾،   .َوَخَلف اْلَعاِشر بن ذكواف،اِبإْلِ
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 :[ٚٗ]اآلية:﴾مْ كُ تَ يػْ أَ رَ أَ ﴿،و[ٙٗ]اآلية:﴾مْ تُ يػْ أَ رَ أَ ﴿

اهلمزة   ُنذؼ ﴾مْ كُ تَ يػْ رَ أَ ﴿ ،﴾مْ تُ يػْ رَ أَ ﴿ الكسائي قرأ
  .الثانية املتوسطة

، ﴾مْ تُ يػْ أَ رَ أَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 حمققة ُب الالٌن. اهلمزة إبثبات ﴾مكُ تَ يػْ أَ رَ أَ ﴿

 قرأ: وحيثما وردت [ٙٗ]اآلية:﴾فوفْصدِ يَ ﴿
إبمشاـ الصاد صوت  َوَخَلف اْلَعاِشراْلِكَساِئّي، 

 .الزاي
 .ابلصاد اخلالصة ابن عامر، وعاصم قرأو
 ابن عامر قرأ: [ٕ٘]اآلية:﴾اِبْلَغداةِ ﴿

بضم الغٌن، وإسكاف الداؿ، وبعدىا ﴾ ةِ ْدوَ اِبْلغُ ﴿
 واو مفتوحة.

بفتح ﴾ اِبْلَغداةِ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 الغٌن، والداؿ، وألف بعدىا.

 
 
 
 
 

َماَلِة  :﴾، ﴿يُوَحى﴾، ﴿اأَلْعَمى﴾َأاَتُكم﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشرْلِكَساِئّي، لِ اِبإْلِ
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ابن  قرأ :[ٗ٘]اآلية:﴾وُ نَّ أَ ، فَ وُ نَّ أَ ﴿

بفتح اهلمزة ﴾ وُ نَّ أَ ، فَ وُ نَّ أَ ﴿ عامر، وعاصم
 فيهما.
، وُ نَّ ﴿إِ  اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ اَبِقي  قرأو

 بكسر اهلمزة فيهما. ﴾وُ نَّ إِ فَ 
 شعبة، قرأ﴾: َولَِتْسَتِبٌَن َسِبيلُ ﴿

 ﴾ٌنَ بِ تَ سْ يَ لِ وَ ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشروالكسائي، 
 .﴾يلُ بِ سَ ﴿بياء التذكًن، ورفع الـ 

 ابن عامر، وحفص قرأو
بتاء التأنيث، ورفع الـ ﴾  َولَِتْسَتِبٌنَ ﴿
 .فاعل ﴾؛يلُ بِ سَ ﴿

 عاصم قرأ: [ٚ٘]اآلية:﴾يَػُقصُّ ﴿
بضم القاؼ، وبعدىا صاد  ﴾يَػُقصُّ ﴿

 .مهملة مضمومة مشددة
 ِض﴾يَػقْ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

بسكوف القاؼ، وبعدىا ضاد معجمة 
 .مكسورة خمففة

 اْلِكَساِئيّ  قرأ :[ٚ٘]اآلية:﴾َوُىوَ ﴿
 إبسكاف اهلاء. ﴾وَ َوىْ ﴿

 ِبَضمِّ اهْلَاِء.﴾ َوُىوَ ﴿ اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ اَبِقي  قرأو
ْدَغاـِ ﴾ْلتُ َضلَ  َقدْ ﴿ * املدغم اسصغري:  .َوَخَلف اْلَعاِشر ،َواْلِكَساِئيّ  ،ْبن َعاِمرال: اِبإْلِ

َماَلِة ال :﴾جاءؾ﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشر بن ذكواف،اِبإْلِ
َماَلِة للكسائي ِعْنَد اْلَوْقِف  :﴾﴿الرَّْ٘نَةَ   .داً احِ وَ  الً وْ قػَ اِبإْلِ
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إبسكاف  ﴾وَ َوىْ ﴿ اْلِكَساِئيّ  قرأ :كلو  ﴾َوُىوَ ﴿

 اهلاء.
 ِبَضمِّ اهْلَاِء.﴾ َوُىوَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 ﴾ْفَيةً َوخِ ﴿ شعبة قرأ: [ٖٙ]اآلية:﴾َوُخْفَيةً ﴿

 .بكسر اخلاء
بضم ﴾ َوُخْفَيةً ﴿ اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ اَبِقي  قرأو

 .اخلاء
 ﴾أذميتنا﴿ ابن عامر قرأ: [ٖٙ]اآلية:﴾َأذْماان﴿

بياء ٓنتية ساكنة بعد اْليم، وبعدىا اتء فوقية 
 . مفتوحة
أبلف بعد  ﴾َأذْماان﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .اْليم من غًن َيء، وال اتء، بلفظ الغيب
ابن  قرأ : [ٗٙ]اآلية:﴾ميكُ جِّ نَ قل هللا يػُ ﴿
 .إبسكاف النوف ؤنفيف اْليم﴾ ميكُ جِ نْ يػُ ﴿ذكواف 
بفتح ﴾ ميكُ جِّ نَ يػُ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .النوف وتشديد اْليم
اْبن ذَْكَواف،  قرأ :[٘ٙ]اآلية:﴾اْنظُرْ بَعٍض ﴿
 .بكسر التنوين وصبلً َوَعاِصم 
 .بضم التنوين وصبلً  اأْلَْربَػَعةِ اَبِقي اْلُقرّاِء  قرأو

 .بفتح النوف اليت قبل السٌن، وتشديد السٌن ﴾يَػنَّكَ سِّ يُػنَ ﴿ابن عامر  قرأ﴿يُػْنِسيَػنََّك﴾: 
 .إبسكاف النوف، ؤنفيف السٌن﴿يُػْنِسيَػنََّك﴾  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 * املمال:
َماَلِة لِْلِكَساِئّي، ﴿الذِّْكَرى﴾﴿أذماان﴾، ، الوقف مسمى﴾ لدى﴿، ﴾موالىم﴿، ﴾لِيُػْقَضى﴿، ﴾يتوفاكم﴿ : اِبإْلِ

 .َوَخَلف اْلَعاِشر
َماَلِة لِ  :﴾لنهاراب﴿  اْلِكَساِئّي. دورياِبإْلِ
َماَلِة  ﴾:َجاءَ ﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر ،البن ذكوافاِبإْلِ
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 اْلِكَساِئيّ  قرأ :[ٖٚ]اآلية:﴾َوُىوَ ﴿

 إبسكاف اهلاء. ﴾وَ َوىْ ﴿
﴾ َوُىوَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 ِبَضمِّ اهْلَاِء.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نْػَيا﴿ذِْكَرى﴾، ﴿ * املمال: َماَلِة  :وقفاً، ﴿اهلدى﴾ ﴾َىَدى﴿وقفاً،  ﴾اهلدى﴿ ﴿ىداان﴾، ﴾،الدُّ اِبإْلِ
 .َوَخَلف اْلَعاِشرلْلِكَساِئّي، 

َماَلِة للكسائي ِعْنَد ﴾شهادةالو ﴿  اْلَوْقِف.: اِبإْلِ
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اْبن َعاِمر،  قرأ :[ٜٚ]اآلية:﴾ِذيَوْجِهَي لِلَّ ﴿
 .بفتح الياء ﴾ذيَوْجِهَي لِلَّ ﴿َوَحْفص 
 ﴾ِذيَوْجِهي لِلَّ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .الياء إبسكاف
ابن ذكواف،  قرأ :[ٓٛ]اآلية:﴾َأُٓناجُّويّنِ ﴿
 .النوفبتخفيف ﴾ َأُٓناجُّوين ﴿ِنلف عنو  وىشاـ
﴾ َأُٓناجُّويّنِ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

وعلى قراءة التشديد صمب مّد ، بتشديد النوف
 قرأوبذلك ، الواو مّدا مشبعا قدره سّت حركات

 ُب وجهو الثاين.« ىشاـ»
 
 
 
 
 
 
 
 
 

َماَلِة لِْلِكَساِئّي،  ﴾:أراؾ﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ
 .َوَخَلف اْلَعاِشروالكسائي، ﴿رءا كوكبا﴾: إبمالة الراء واهلمزة البن ذكواف، وشعبة، 

، أما حالة َوَخَلف اْلَعاِشرشعبة، والكسائي، ل إبمالة الراء وحدىا  :وصبلً  ﴿َرَءا القمر﴾، ﴿رءا الشمس﴾
 .﴿رءا كوكبا﴾الوقف فمثل حكم 

 ﴿ىداف﴾: ابإلمالة للكسائي.
مَ  :﴾آهلةً ﴿  اَلِة للكسائي ِعْنَد اْلَوْقِف.اِبإْلِ
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ابن  قرأ: [ٖٛ]اآلية:﴾َدَرجاتٍ ﴿

 .بغًن تنوين﴾ َدَرجاتِ ﴿ عامر
  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .بتنوين التاء﴾ َدَرجاتٍ ﴿
﴾  ،َحْفص قرأ: [٘ٛ]اآلية:﴿زََكرَيَّ

﴾  َوَخَلف اْلَعاِشر ،َواْلِكَساِئيّ  ﴿زََكرَيَّ
 .شمزابلقصر من غًن 

 ابن عامر، وشعبة قرأو
 ،ِبمزة مفتوحة بعد األلف﴾ ء﴿زََكرَيَّ 

 .املدّ مع 
بن عامر، ا قرأ﴾: َواْلَيَسعَ ﴿
ببلـ ساكنة  ﴾َواْلَيَسعَ ﴿ وعاصم

 .خفيفة، وبعدىا َيء مفتوحة
 َوَخَلف اْلَعاِشرالكسائي،  قرأو

ببلـ مشّددة مفتوحة، ﴾ َسعَ يْ َوالَّ ﴿
 .وبعدىا َيء ساكنة

اتفق  :[ٜٓ]اآلية:﴾لْ قُ  هْ دِ تَ اقػْ ﴿
القراء على إثبات اهلاء وقفا؛ على 

 األصل، واختلفوا فيها وصبل:
 .عاصم إبثبات اهلاء ساكنة وصبل ووقفا قرأف 
 وصبل وإثباهتا ساكنة وقفا. اهلاء ُنذؼ َوَخَلف اْلَعاِشر الكسائي قرأو
 ىشاـ إبثباهتا مكسورة من غًن إشباع وصبل، وإبثباهتا ساكنة وقفا.  قرأو
 ابن ذكواف إبثباهتا مكسورة مع اإلشباع وصبل، وإبثباهتا ساكنة وقفا. قرأو

َماَلِة  ﴾:ذكرى﴿، ﴾فبهداىم﴿، وقفا ﴾ىدى﴿، ﴾عيسىو ﴿، ﴾ضمٍنو ﴿، ﴾وموسى﴿ * املمال: اِبإْلِ
 .َوَخَلف اْلَعاِشرلِْلِكَساِئّي، 

َماَلِة  :﴾َكاِفرِينَ بِ ﴿  اْلِكَساِئّي.دوري لاِبإْلِ
َماَلِة للكسائي ِعْنَد اْلَوْقِف َوالنػُّبُػوَّةَ ﴿  .داً احِ وَ  الً وْ قػَ ﴾ اِبإْلِ
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 ﴾ْنِذرَ يػُ َولِ ﴿شعبة  قرأ :[ٕٜ]اآلية:﴾ْنِذرَ تػُ َولِ ﴿
 .بياء الغيبة

بتاء  ﴾ْنِذرَ تػُ َولِ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 اخلطاب.
َنُكمْ ﴿  حفص، والكسائي قرأ: [ٜٗ]اآلية:﴾بَػيػْ

َنُكمْ ﴿  . بنصب النوف ﴾بَػيػْ
 َوَخَلف اْلَعاِشروشعبة، ابن عامر،  قرأو

نُ ﴿  .برفع النوف ﴾ُكمْ بَػيػْ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ْدَغاـِ  :﴾وانَ مُ تُ ئػْ جِ  دْ قَ لَ وَ ﴿ * املدغم اسصغري:  .َوَخَلف اْلَعاِشر، َواْلِكَساِئّي، َشاـهلِِ  اِبإْلِ
َماَلِة : نرى﴾﴿﴿فرادى﴾، ﴿القرى﴾، ﴿افرتى﴾، ﴿ترى﴾، وقفاً،  ﴾ىدى﴿، ﴾موسى﴿ * املمال: اِبإْلِ

 .َوَخَلف اْلَعاِشرلِْلِكَساِئّي، 
َماَلِة ال :﴾جاء﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر بن ذكواف،اِبإْلِ
َماَلِة للكسائي ِعْنَد اْلَوْقِف  ورموه: ﴾َمرَّةٍ ﴿  .ابخلبلؼاِبإْلِ
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 قرأ: معاً  [ٜ٘]اآلية:﴾تيِّ مَ الْ ﴿

بتخفيف  ﴾تيْ مَ الْ ﴿َوُشْعَبة  اْبن َعاِمر،
 .الياء ساكنة

 اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو 
 .مكسورة الياء بتشديد ﴾تيِّ مَ الْ ﴿

 قرأ: [ٜٙ]اآلية:﴾َوَجَعَل اللَّْيلَ ﴿
ابأللف  ﴾اللَّْيلِ  لُ عِ اَوجَ ﴿ بن عامرا

 بعد اْليم، وكسر العٌن، ورفع البلـ،
 .ابخلفض ﴾اللَّْيلِ ﴿و

َوَجَعَل ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 ﴾اللَّْيلَ ﴿بفتح العٌن، والبلـ، و ﴾اللَّْيلَ 

 .ابلنصب
 اْلِكَساِئيّ  قرأ :[ٜٚ]اآلية:﴾َوُىوَ ﴿

 إبسكاف اهلاء. ﴾وَ َوىْ ﴿
﴾ َوُىوَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 ِبَضمِّ اهْلَاِء.
 قرأ :[ٜٜ]اآلية:﴾اْنظُرْ ُمَتَشابٍِو ﴿

بكسر التنوين َوَعاِصم اْبن ذَْكَواف، 
 .وصبلً 

 .بضم التنوين وصبلً  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .بفتح الثاء، وامليم﴿َٖنَرِِه﴾  ابن عامر، وعاصم قرأ: [ٜٜ]اآلية:﴿َٖنَرِِه﴾

 .بضم الثاء، وامليم﴾ رِهِ ٖنُُ ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشرالكسائي،  قرأو
َماَلِة  :﴾أن﴿ ﴾،نَّ أَ فَ ، ﴿﴾وتعاىل﴿، ﴾النّػَوى﴿ املمال:*   .َوَخَلف اْلَعاِشرلِْلِكَساِئّي، اِبإْلِ
َماَلِة للكسائي : ﴾َصاِحَبةٌ ﴿  .َوْقفاً ببل خبلؼاِبإْلِ
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ا﴿ عامر، ابن  قرأ: [ٜٓٔ]اآلية:﴾َأِنَّ

ا﴿أَ حفص، وشعبة ِنلف عنو و  بفتح  ﴾ِنَّ
 .اهلمزة

ا﴿إِ  اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ اَبِقي  قرأو بكسر  ﴾ِنَّ
 .«لشعبة»اهلمزة، وىو الوجو الثاين 

 ابن عامر قرأ: [ٜٓٔ]اآلية:﴾ال يُػْؤِمُنوفَ ﴿
 .بتاء اخلطاب ﴾ْؤِمُنوفَ تػُ ال ﴿

 ﴾ال يُػْؤِمُنوفَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .بياء الغيبة

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ْدَغاـِ : ﴾قد جاءكم﴿ * املدغم اسصَِّغري:  .َوَخَلف اْلَعاِشر، َواْلِكَساِئّي، َشاـهلِِ  اِبإْلِ
َماَلِة  ﴾:اءشَ ﴿و ،﴾مكُ اءَ جَ ﴿ * املَُمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشر ،الْبن ذَْكَوافاِبإْلِ

َماَلِة  ﴾:طُْغَياِِنِمْ ﴿  اْلِكَساِئّي.دوري لاِبإْلِ
َماَلِة للكسائي ِعْنَد اْلَوْقِف  ورموه: ﴾َمرَّةٍ ﴿  .ابخلبلؼاِبإْلِ
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 قرأ: [ٔٔٔ]اآلية:﴾إِلَْيِهُم اْلَمبَلئكة﴿

ُم إِلَيػْهُ ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشر ،اْلِكَساِئيّ 
 ِبَضمِّ اهْلَاِء وامليم َوْصبًل. اْلَمبَلئكة﴾

ِإلَْيِهُم ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
بكسر اهلاء وضم امليم  اْلَمبَلئكة﴾

 َوْصبلً.
يكسروف  كلهمف أما عند اسرقفو

 اهلاء، ويسكنوف امليم.
ابن  قرأ :[ٔٔٔ]اآلية:﴾قُػُببًل ﴿

بكسر القاؼ، وفتح ﴾ بًل بَ قِ عامر ﴿
 .الباء

﴾ قُػُببًل ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .بضم القاؼ، والباء

 ﴾وَ َوىْ ﴿ اْلِكَساِئيّ  قرأ ﴾:َوُىوَ ﴿
 إبسكاف اهلاء.

﴾ َوُىوَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 ِبَضمِّ اهْلَاِء.

اْبن  قرأ: [ٗٔٔ:]اآلية﴾ؿٌ زَّ ُمنػَ ﴿
بفتح النوف،  ﴾ؿٌ زَّ ُمنػَ ﴿ ، وحفصَعاِمر

 .وتشديد الزاي
 .بسكوف النوف، ؤنفيف الزاي ﴾ؿٌ زَ ُمنػْ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .األلف بعد امليم إبثبات﴾ تُ امَ لِ كَ ﴿ ابن عامر قرأ: [٘ٔٔ]اآلية:﴾تُ مَ لِ وٕنت كَ ﴿
 ووقف الكسائي ابهلاء. .بغًن ألف بعد امليم﴾ تُ مَ لِ كَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

َماَلِة  :، ﴿َولَِتْصَغى﴾﴾اْلَمْوَتى﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشرْلِكَساِئّي، لاِبإْلِ
َماَلِة البن ذكواف :﴾َشاءَ ﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر ،اِبإْلِ
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ابن عامر  قرأ: [ٜٔٔ:ية]اآل﴾َحرَّـَ  ،َفصََّل ﴿

ضم الفاء وكسر الصاد، وضم الاء ب﴾ ـَ رِّ حُ  ،َل صِّ فُ ﴿
 .وكسر الراء

بفتح الفاء، والصاد ﴾ َفصَّلَ ﴿حفص،  قرأو
 .بفتح الاء، والراء املشددة﴾ َحرَّـَ ﴿املشددة، و

﴾ َفصَّلَ ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشرشعبة، والكسائي،  قرأو
 .والصادبفتح الفاء 

 ابن عامر قرأ: [ٜٔٔ]اآلية:﴾لَُيِضلُّوفَ ﴿
 .بفتح الياء ﴾فَ ِضلُّو لَيَ ﴿

 .بضم الياء﴾ لَُيِضلُّوفَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 ﴾رِسالََتوُ ﴿ حفص قرأ :[ٕٗٔ]اآلية:﴾رِسالََتوُ ﴿

 . ُنذؼ األلف، ونصب التاء
إبثبات ألف  ﴾وتِ رِسااَل ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .بعد البلـ مع كسر التاء
 
 
 
 
 

َماَلِة  :﴾لِْلَكاِفرِينَ وَ ﴿ * املمال:   اْلِكَساِئّي.دوري لاِبإْلِ
َماَلِة ال ﴾:َجاَءتْػُهمُ ﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر بن ذكواف،اِبإْلِ
َماَلِة لْلِكَساِئّي،  ﴾:نُػْؤَتى﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ
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 شعبة قرأ: [ٕ٘ٔ:ية]اآل﴾َحَرجاً ﴿

 .بكسر الراء ﴾جاً َحرِ ﴿
﴾ َحَرجاً ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .بفتح الراء
شعبة  قرأ: [ٕ٘ٔ:ية]اآل﴾َيصَّعَّدُ ﴿

بتشديد الصاد، وألف  ﴾دُ اعَ صَّ يَ ﴿
 .بعدىا ؤنفيف العٌن

﴾ َيصَّعَّدُ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 بفتح الصاد املشددة، وحذؼ األلف

 .وتشديد العٌن
ِىَشاـ عند  قرأ :ونظًنه ﴾السََّماءِ ﴿

الوقف إبِِْبَداِؿ اهلَْمزَِة ألفا مع القصر، 
 والتوسط، واملد، وتسهيلها ابلرـو مع املد

 والقصر.
 ﴾وَ َوىْ ﴿ اْلِكَساِئيّ  قرأ ﴾:َوُىوَ ﴿

 إبسكاف اهلاء.
﴾ َوُىوَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 ِبَضمِّ اهْلَاِء.
 قرأ: [ٕٛٔ]اآلية:﴾ضَمُْشرُُىمْ ﴿

 .ابلياء التحية ﴾ضَمُْشُرُىمْ ﴿ حفص
 .﴾ ابلنوفُشرُُىمْ ﴿رمَْ  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

نْػَيا، ﴾َمثْػَواُكم﴿ * املمال: َماَلِة : ﴾، ﴿القرى﴾﴿الدُّ  .َوَخَلف اْلَعاِشرْلِكَساِئّي، لاِبإْلِ
َماَلِة البن ذكواف :﴾َشاءَ ﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر ،اِبإْلِ
َماَلِة  :﴾َكاِفرِينَ ﴿   اْلِكَساِئّي.دوري لاِبإْلِ
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ابن عامر  قرأ: [ٕٖٔ:]اآلية﴾ْعَمُلوفَ َعمَّا يػَ ﴿

  بتاء اخلطاب. ﴾ْعَمُلوفَ ﴿تػَ 
بياء  ﴾تَػْعَمُلوفَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 الغيب.

: وقف ىشاـ إببداؿ [ٖٖٔ]اآلية:﴿َيَشْأ﴾
 اهلمزة.

ُب  حيثما وقعو : [ٖ٘ٔ]اآلية:﴾َمكانَِتُكمْ ﴿
لف بعد أب﴾ ِتُكمْ َمكاانَ ﴿ شعبة قرأ: القرآف الكرمي

 .النوف
ذؼ ُن ﴾َمكانَِتُكمْ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 األلف.
 ابن عامر، وعاصم قرأ: [ٖ٘ٔ]اآلية:﴾َتُكوفُ ﴿

 .بتاء التأنيث ﴾َتُكوفُ ﴿
بياء ﴾ ُكوفُ ﴿يَ  اْلَعاِشرَوَخَلف الكسائي،  قرأو

 التذكًن. 
 قرأمعاً:  [ٖٛٔ، ٖٙٔ]اآلية:﴾ِبَزْعِمِهمْ ﴿

 .بضّم الزاي ﴾ْعِمِهمْ ِبزُ ﴿الكسائي 
بفتح ﴾ ِبَزْعِمِهمْ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .الزاي

 إبسكاف اهلاء. ﴾وَ هْ ﴿فػَ  اْلِكَساِئيّ  قرأ :﴾ُهوَ ﴿فػَ 
 ِبَضمِّ اهْلَاِء.﴾ ُهوَ ﴿فػَ  اأْلَْربَػَعةِ اَبِقي اْلُقرّاِء  قرأو
، بضّم الزاي﴿زُيَِّن﴾  ابن عامر   قرأ: [ٖٚٔ]اآلية:﴾وََكذِلَك َزيََّن ِلَكِثًٍن ِمَن اْلُمْشرِِكٌَن قَػْتَل أَْوالِدِىْم ُشرَكاُؤُىمْ ﴿

 .ابخلفض﴾ مْ هِ ائِ كَ َر شُ ﴿و، ابلنصب ﴾مْ ىُ دَ اَل وْ أَ ﴿برفع البلـ، و ﴾لُ تْ قػَ ﴿، ووكسر الياء
 ﴾مْ ىُ اؤُ كَ َر شُ ﴿ابخلفض ، و ﴾مْ ىِ دِ اَل وْ أَ ﴿، وبنصب البلـ ﴾لَ تْ قػَ ﴿، والزاي بفتح ﴾نَ يَّ زَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 . ابلرفع

َماَلِة ل :﴾ارِ دَّ ال﴿ * املمال: َماَلِة البن ذكواف :﴾َشاءَ ﴿ اْلِكَساِئّي.دوري اِبإْلِ  .َوَخَلف اْلَعاِشر ،اِبإْلِ
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 قرأ: [ٖٛٔ]اآلية:﴾ِبَزْعِمِهمْ ﴿

 .بضّم الزاي ﴾ْعِمِهمْ ِبزُ ﴿الكسائي 
﴾ ِبَزْعِمِهمْ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .بفتح الزاي
َتةً ﴿  ابن قرأ: [ٜٖٔ:ية]اآل﴾َيُكْن َميػْ

 .ابلرفع ﴾ةٌ تً يػْ مَ ﴿، وابلتاء ﴾نْ كُ تَ ﴿ عامر
ابلتأنيث،  ﴾نْ كُ تَ ﴿شعبة  قرأو 

 ابلنصب. ﴾ةً تَ يػْ مَ ﴿و
َوَخَلف والكسائي،  حفص قرأو
َتةً ﴿ابلياء، و﴾ َيُكنْ ﴿ اْلَعاِشر ﴾ َميػْ

 ابلنصب.
 اْبن َعاِمر قرأ: [ٓٗٔ]اآلية:﴾ُلواتػَ قػَ ﴿

اَبِقي اْلُقرّاِء  قرأو .بتشديد التاء﴾ُلواتػَّ قػَ ﴿
 .بتخفيف التاء ﴾ُلواتػَ قػَ ﴿ اأْلَْربَػَعةِ 

 اْلِكَساِئيّ  قرأ :[ٔٗٔ]اآلية:﴾َوُىوَ ﴿
 إبسكاف اهلاء. ﴾وَ َوىْ ﴿

﴾ َوُىوَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 ِبَضمِّ اهْلَاِء.

ابن عامر،  قرأ: [ٔٗٔ]اآلية:﴿َٖنَرِِه﴾
 .بضم الثاء، وامليم﴾ رِهِ ٖنُُ ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشرالكسائي،  قرأ. وبفتح الثاء، وامليم﴿َٖنَرِِه﴾  وعاصم
 بفتح الاء.﴾ َحصاِدهِ ﴿ ابن عامر، وعاصم قرأ: [ٔٗٔ]اآلية:﴾َحصاِدهِ ﴿
 .بكسر الاء َوَخَلف اْلَعاِشرالكسائي،  قرأو
 .إبسكاف الطاء ﴾َواتِ ُخطْ ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشرُشْعَبة،  قرأ :ردتو  ماحيثو  [ٕٗٔ]اآلية: ﴾ُخطَُواتِ ﴿
 .﴾ بضمهاُخُطَواتِ ﴿ وحفصابن عامر،  قرأو

ْدَغاـِ  ﴾:ضلواقد ﴿ ﴾،حرمت ظهورىا﴿ :املدغم اسصغري*   .َوَخَلف اْلَعاِشر ،َواْلِكَساِئيّ  ،ْبن َعاِمرالاِبإْلِ
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 عامر ابن قرأ: [ٖٗٔ]اآلية:﴾اْلَمْعزِ ﴿

 .بفتح العٌن﴾ زِ اْلَمعَ ﴿
إبسكاف ﴾ اْلَمْعزِ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .العٌن

اجتمع ُب ىذه الكلمة شمزة  :معا ﴾آلذكرين﴿
االستفهاـ وشمزة الوصل وقد أٗنع القراء على إبقاء 

وعلى تغيًنىا، ونقل عنهم ُب كيفية  ،شمزة الوصل
 ىذا التغيًن وجهاف:

 . مع إشباع املّد للساكنٌناألوؿ: إبداهلا ألفا 
، مع القصر بينها وبٌن األلفتسهيلها الثاين: 

 ميع القراء.والوجهاف صحيحاف مقروء ِبما ْل
َتةً  فَ و َيكُ ﴿  عامر ابن قرأ: [٘ٗٔ:ية]اآل﴾َميػْ

 .ابلرفع ﴾ةٌ تً يػْ مَ ﴿، وابلتاء ﴾فَ و كُ تَ ﴿
ابلياء، ﴾ فَ و َيكُ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأ

َتةً ﴿و  ابلنصب.﴾ َميػْ
 َعاِصم قرأ :[٘ٗٔ]اآلية:﴾اْضطُرَّ  َفَمنِ ﴿

 بكسر النوف وضم الطاء. ﴾اْضطُرَّ  َفَمنِ ﴿
﴾ بضم اْضطُرَّ  َفَمنُ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 النوف والطاء.
ْدَغاـِ  ﴾:اظهورشم لت﴿٘ن :اسصغري* املدغم   .َوَخَلف اْلَعاِشر ،َواْلِكَساِئيّ  ،ْبن َعاِمرالاِبإْلِ
َماَلِة ، ﴿افْػتَػَرى﴾: [اليت بعد الياء ﴿َوصَّاُكُم﴾، ﴿اْلََواََي﴾ ]األلف الثانية * املمال: َوَخَلف لِْلِكَساِئّي، اِبإْلِ

 .اْلَعاِشر
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 قرأونظًنه:  [ٛٗٔ]اآلية:﴾َشْيءٍ ﴿

 األول:ِىَشاـ عند الوقف أبربعة أوجو 
النقل مع  اسثاين:النقل مع السكوف، 

 ، اإلدغاـ معهما   اسثاسث، واسرابع:الرـو
كذلك؛ واعلم أنو يتعٌن حذؼ التنوين 

.  من املنوف عند الوقف عليو ابلرـو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

َماَلِة البن ذكواف :﴾َشاءَ ﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشر ،اِبإْلِ
َماَلِة لْلِكَساِئّي، ﴾: َوصَّاُكم﴿، ﴾﴿هَلََداُكمْ   .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ

َماَلِة : ﴿اْلَبالَِغُة﴾، ﴾َواِسعةٍ ﴿  عند الوقف ابخلبلؼ.للكسائي اِبإْلِ
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ابن عامر،  قرأ :[ٕ٘ٔ]اآلية:﴿َتذَكَُّروَف﴾

 بتشديد الذاؿ. كَُّروَف﴾﴿َتذَّ وشعبة 
 ﴿َتذَكَُّروَف﴾ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 بتخفيف الذاؿ.
ابن عامر   قرأ: [ٖ٘ٔ]اآلية:﴾َوَأفَّ ىذا﴿

 .النوف سكوفبفتح اهلمزة، و ﴾ ىذا َوَأفْ ﴿
 ﴾فَّ إِ وَ ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشرالكسائي،  قرأو

 .بكسر اهلمزة، وتشديد النوف
بفتح اهلمزة، وتشديد  ﴾فَّ أَ وَ ﴿ عاصم قرأو
 .النوف

اْلِكَساِئّي،  قرأ: معاً [ٚ٘ٔ]اآلية:﴾َيْصِدفُوفَ ﴿
 .إبمشاـ الصاد صوت الزاي َوَخَلف اْلَعاِشر

 .ابلصاد اخلالصة ابن عامر، وعاصم قرأو
 
 
 
 
 
 

ْدَغاـِ ﴾مكُ اءَ جَ  دْ قَ فػَ ﴿  * املدغم اسصغري:  .َوَخَلف اْلَعاِشر، َواْلِكَساِئّي، َشاـهلِِ  : اِبإْلِ
َماَلِة  :، ﴿موسى﴾، ﴿وصاكم﴾، ﴿وىدى﴾ وقفا، ﴿أىدى﴾﴾قرىب﴿ * املمال: َوَخَلف لِْلِكَساِئّي، اِبإْلِ

 .اْلَعاِشر
َماَلِة  ﴾ معاً:مكُ اءَ جَ ﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر ،الْبن ذَْكَوافاِبإْلِ
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ابن  قرأ: [ٛ٘ٔ]اآلية:﴾أَتْتِيَػُهمُ ﴿

 .ابلتاء﴾ أَتْتِيَػُهمُ ﴿ عامر، وعاصم
 َوَخَلف اْلَعاِشرالكسائي،  قرأو

 .ابلياء﴾ تِيَػُهمُ ﴿َيَْ 
الكسائي  قرأ: [ٜ٘ٔ]اآلية:﴾فَػرَُّقوا﴿

أبلف بعد الفاء، ؤنفيف ﴾ ُقوارَ افَ ﴿
 .الراء

 ﴾فَػرَُّقوا﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .بغًن ألف، وتشديد الراء

 ىشاـ قرأ :[ٔٙٔ]اآلية:﴾ِإبْػرَاِىيم﴿
 بفتح اهلاء، وألف بعدىا. ﴾ـاِإبْػرَاىَ ﴿

﴾ ِإبْػرَاِىيم﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .بكسر اهلاء، وَيء بعدىا

 
 
 
 
 

َماَلِة  :معاً  ﴾َجاءَ ﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشر ،البن ذكوافاِبإْلِ
َماَلِة لْلِكَساِئّي،  :صُمَْزى﴾، ﴿َىَداين﴾، ﴿آاَتُكْم﴾، ﴿أُْخَرى﴾﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ
َماَلِة لِ  :﴾َوحَمَْيايَ ﴿  ْلِكَساِئّي.دورّي ااِبإْلِ
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CS 

 چٱ    ٻ ٻ ٻ  چ
  اسورتيني:بني
 ابلبسملة بٌن السورتٌن. َعاِصم، َواْلِكَساِئيّ  قرأ
 .«السكت، والوصل»وجهٌن: ب اْبن َعاِمر قرأو
 ابلوصل دوف البسملة.  َخَلف اْلَعاِشر قرأو
 َتذَكَُّروَف﴾يػَ ﴿ ابن عامر قرأ: [ٖ:ية]اآل﴾َتذَكَُّروفَ ﴿

 .التاء على الغيبة، مع ٔنفيف الذاؿ قبلبياء 
 َوَخَلف اْلَعاِشروالكسائي،  حفص، قرأو

 .ُنذؼ التاء، ؤنفيف الذاؿ ﴾َتذَكَُّروفَ ﴿
 بتشديد الذاؿ. ﴾كَُّروفَ َتذَّ ﴿ شعبة قرأو

 

 

 

 

ْدَغاـِ هِلَشاـ.اءىم﴾جَ  ِإذْ ﴿ * املدغم اسصغري:  : اِبإْلِ
َماَلِة  :﴾دعواىم﴿ ،﴾وذكرى﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشرْلِكَساِئّي، لِ اِبإْلِ

َماَلِة ال :ىم﴾جاء﴿﴾، فجاءىا﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر بن ذكواف،اِبإْلِ
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َماَلِة  :فداّلشما﴾، ﴿وانداشما﴾﴿ ،﴾ِناكما﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشرْلِكَساِئّي، لِ اِبإْلِ
َماَلِة ل :﴾رٍ انَّ ﴿  اْلِكَساِئّي.دوري اِبإْلِ
َماَلِة  :ورموه ﴾ةِ نَّ اْلَْ ﴿  عند الَوْقف قوالً واحداً.ْلِكَساِئّي لِ اِبإْلِ
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 ىشاـ، وعاصم قرأ: [ٕ٘:ية]اآل﴾ُٔنَْرُجوفَ ﴿

 ضم التاء، وفتح الراء.ب ﴾ُٔنَْرُجوفَ ﴿
 َوَخَلف اْلَعاِشروالكسائي، ابن ذكواف،  قرأو

 .بفتح التاء، وضّم الراء ﴾ُجوفَ رُ ٔنَْ ﴿
َوَخَلف  عاصم، قرأ: [ٕٙ:ية]اآل﴾َولِباسُ ﴿
 .برفع السٌن ﴾َولِباسُ ﴿ اْلَعاِشر
بنصب  ﴾اسَ بَ لِ وَ ﴿ والكسائيابن عامر،  قرأو 
 .السٌن

بن عامر، ا قرأ :[ٖٓ]اآلية:﴾الضَّبَلَلةُ  َعَلْيِهمُ ﴿
بكسر اهلاء، وضم امليم  ﴾الضَّبَلَلةُ  َعَلْيِهمُ ﴿وعاصم 
 َوْصبلً.
 مُ َعَليػْهُ ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشر، اْلِكَساِئيّ  قرأو
 ِبَضمِّ اهْلَاِء، وامليم َوْصبًل. ﴾الضَّبَلَلةُ 
يقفوف بكسر اهلاء، وإسكاف  األربعةكل القراء و 

 .امليم
 َوَعاِصم اْبن َعاِمر، قرأ :[ٖٓ]اآلية:﴾وفَ ضَمَْسبُ وَ ﴿

 .بفتح السٌن ﴾وفَ ضَمَْسبُ وَ ﴿
 ﴾وفَ بُ ضَمْسِ وَ ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشرالكسائي  قرأو

 .بكسر السٌن
َماَلِة لْلِكَساِئّي، ، ﴿يراكم﴾، ﴿َىَدى﴾﴾التقوى﴿ * املمال:  .اْلَعاِشرَوَخَلف : اِبإْلِ

َماَلِة ورموه ﴾بللةُ ضال﴿   عند الوقف قوالً واحًدا.لِْلِكَساِئيِّ : اِبإْلِ
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نْػَيا﴾،  * املمال: َماَلِة لْلِكَساِئّي،  :﴾افرتى، ﴿﴾اتّقى﴿﴿الدُّ  .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ
َماَلِة ل ﴾:َكاِفرِينَ ﴿، ﴾ارِ النَّ ﴿  اْلِكَساِئّي.دوري اِبإْلِ
َماَلِة  ﴾:َجاءَ ﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر ،البن ذكوافاِبإْلِ
َماَلِة للكسائي ِعْنَد اْلَوْقِف  :﴾ةامَ يَ قِ الْ ﴿  .داً احِ وَ  الً وْ قػَ اِبإْلِ
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  ُشْعَبة قرأ: [ٖٛ:]اآلية﴾تَػْعَمُلوفَ ال ﴿

 .بياء الغيب ﴾ْعَمُلوفَ ﴿يػَ 
بتاء  ﴾تَػْعَمُلوفَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .اخلطاب
﴾ ما ُكنَّا﴿ ابن عامر قرأ :[ٖٗ]اآلية:﴾َوما ُكنَّا﴿

 .ُنذؼ الواو
إبثبات ﴾ َوما ُكنَّا﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .الواو
اْلِكَساِئّي،  قرأ :[ٖٗ]اآلية:﴾َٓنِْتِهُم األَنْػَهارُ ﴿

ِبَضمِّ اهْلَاِء، وامليم  ﴾َٓنِْتُهُم األَنْػَهارُ ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشر
 َوْصبلً.
  ﴾َٓنِْتِهُم األَنْػَهارُ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 أما عند اسرقفبكسر اهلاء، وضم امليم َوْصبًل، و
 فكلهم يكسروف اهلاء، ويسكنوف امليم.

 
 
 
 
 

ْدَغاـِ هِلَشاـ، تَجاءَ  َلَقدْ ﴿ * املدغم اسصغري:  .َوَخَلف اْلَعاِشرَواْلِكَساِئّي، ﴾: اِبإْلِ
 .لكسائيشاـ وا﴾: ابإلدغاـ هلاوىَ مُ تُ ثػْ ورِ أُ ﴿

َماَلِة ل :﴾ارِ النَّ ﴿ * املمال:  اْلِكَساِئّي.دوري اِبإْلِ
َماَلِة لْلِكَساِئّي،  :، ﴿ألخراىم﴾، ﴿ألوالىم﴾، ﴿أوالىم﴾، ﴿ىداان﴾﴾﴿أخراىم  .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ

َماَلِة ال ﴾:َجاَءت﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشربن ذكواف، اِبإْلِ
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: حيثما وقع ُب القرآف الكرمي ﴾نَػَعمْ ﴿

 .بكسر العٌن ﴾مْ نَعِ ﴿ الكسائي قرأ
 ﴾نَػَعمْ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .بفتح النوف
عاصم  قرأ: [ٗٗ]اآلية:﴾َأْف َلْعَنةُ ﴿

إبسكاف النوف خمففة، ورفع  ﴾َأْف َلْعَنةُ ﴿
 .﴾َلْعَنةُ ﴿

 ﴾َلْعَنةَ  فَّ أَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .﴾َلْعَنةَ ﴿بتشديد النوف، ونصب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

َماَلِة لْلِكَساِئّي، : ، ﴿الدنيا﴾بسيماىم﴾﴿، ﴿أغىن﴾، ﴿ننساىم﴾، ﴾واندى﴿ * املمال: َوَخَلف اِبإْلِ
  .اْلَعاِشر

َماَلةِ  :﴾اْلَكاِفرِينَ ﴿، ﴾ارِ النَّ ﴿  اْلِكَساِئّي.دوري ل اِبإْلِ
َماَلِة  :ورموه ﴾﴿ِبَرْ٘نَةٍ   عند الَوْقف قوالً واحداً.ْلِكَساِئّي لِ اِبإْلِ
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إبسكاف ﴾ يُػْغِشي﴿ ابن عامر، وحفص قرأ :[ٗ٘:ية]اآل﴾يُػْغِشي﴿

  .الغٌن، ؤنفيف الشٌن
بفتح الغٌن، ﴾ يشِّ يُػغَ ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشرشعبة، والكسائي،  قرأو

 .وتشديد الشٌن
 ابن عامر قرأ: [ٗ٘:آية]﴾َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر َوالنُُّجوـَ ُمَسخَّراتٍ ﴿

 .برفع األمساء األربعة ﴾ُمَسخَّراتٌ  َوالنُُّجوـُ  َواْلَقَمرُ  َوالشَّْمسُ ﴿
 ﴾َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر َوالنُُّجوـَ ُمَسخَّراتٍ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .﴾ُمَسخَّراتٍ ﴿، وكسر اتء نصبلاب
 .بكسر اخلاء ﴾ْفَيةً َوخِ ﴿ شعبة قرأ: [٘٘]اآلية:﴾َوُخْفَيةً ﴿
 .بضم اخلاء﴾ َوُخْفَيةً ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 اْلِكَساِئيّ وقف عليها : رمست ابلتاء، و [ٙ٘]اآلية:﴾َرْ٘نَتَ ﴿

 ابلتاء. ﴾َرْ٘نَتَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ ووقف  .و﴾ ابهلاءَر٘نَْ ﴿
 إبسكاف اهلاء. ﴾وَ َوىْ ﴿ اْلِكَساِئيّ  قرأ :[ٚ٘]اآلية:﴾َوُىوَ ﴿
 ِبَضمِّ اهْلَاِء.﴾ َوُىوَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .بفتح الياء، وألف بعدىا، على اْلمع ﴾الّرََِيحَ ﴿ ابن عامر، وعاصم قرأ: [ٚ٘]اآلية:﴾الّرََِيحَ ﴿
  .﴾ إبسكاف الياء، وحذؼ األلف اليت بعدىا، على اإلفراد﴿الرِّيحَ  اْلَعاِشرَوَخَلف اْلِكَساِئّي،  قرأو
 .بضم النوف، وإسكاف الشٌن ﴾راً شْ ﴿نُ ابن عامر  قرأحيثما وقع ُب القرآف الكرمي: ﴾ ُبْشراً ﴿
 .ابلباء املضمومة، وإسكاف الشٌن﴾ ُبْشراً ﴿عاصم  قرأو
 .ابلنوف املفتوحة، وإسكاف الشٌن﴾ ْشراً ﴿نَ  َوَخَلف اْلَعاِشرالكسائي،  قرأو 

 .بتخفيف الياء ساكنة ﴾تٍ يْ مَّ ﴿َوُشْعَبة  اْبن َعاِمر، قرأ: [ٚ٘]اآلية:﴾تٍ يِّ مَّ ﴿
 .مكسورة الياء بتشديد ﴾تٍ يِّ مَّ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو 

 بتشديد الذاؿ. كَُّروَف﴾﴿َتذَّ ابن عامر، وشعبة  قرأ :[ٚ٘]اآلية:﴿َتذَكَُّروَف﴾
 بتخفيف الذاؿ. ﴿َتذَكَُّروَف﴾ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

ْدَغاـِ  :، ﴿قد جاءت﴾﴾ئناىمقد جول﴿ * املدغم اسصغري:  .َوَخَلف اْلَعاِشر، َواْلِكَساِئّي، َشاـهلِِ  اِبإْلِ
َماَلِة ال :﴾تجاء﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشر بن ذكواف،اِبإْلِ

َماَلِة : ﴾وتى﴿امل﴾، استوى﴿وقفاً،  ﴾ىدى﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشرلِْلِكَساِئّي، اِبإْلِ
َماَلِة للكسائي ِعْنَد اْلَوْقِف  :َوُخْفَيًة﴾﴿  .داً احِ وَ  الً وْ قػَ اِبإْلِ

  



158 
 

 
رُهُ ﴿ حيثما وقع ُب القرآف  ﴾إِلٍو َغيػْ
ِنفض الراء،  ﴾هِ َغًنِْ ﴿الكسائي  قرأ: الكرمي

 .وكسر اهلاء
رُهُ ﴿ اأْلَْربَػَعةِ اَبِقي اْلُقرّاِء  قرأو برفع  ﴾َغيػْ

 .اهلاء، وضم اهلاء
اهلمزة ونظًنه:  [ٓٙ]األعراؼ:﴾﴿املؤلُ 

شاـ وقفاً وفيها هلمرسومة على ألف، 
وجهاف: إبداؿ اهلمزة ألفًا ﴿اْلَمبَل﴾، 

.  والتسهيل ابلرـو
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

َماَلِة لْلِكَساِئيّ لنراؾ﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشر، ﴾: اِبإْلِ
َماَلِة  ﴾:مَجاءَك﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر ،البن ذكوافاِبإْلِ
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وشعبة  ،ابن ذكواف قرأ: [ٜٙ]اآلية:﴿بسطة﴾

 .ابلصاد ﴿بصطة﴾والكسائي 
 .ابلسٌن ﴿بسطة﴾ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
الكسائي  قرأ: [ٖٚ]اآلية:﴾إِلٍو َغيػْرُهُ ﴿ 

 .ِنفض الراء، وكسر اهلاء ﴾هِ َغًنِْ ﴿
برفع اهلاء،  ﴾َغيػْرُهُ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .وضم اهلاء
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ْدَغاـِ ﴾لكمَجعَ  ِإذْ ﴿ * املدغم اسصغري:  َشاـ.هلِ : اِبإْلِ
ْدَغاـِ هِلَشاـ، تكمَجاءَ  َوَلَقدْ ﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشرَواْلِكَساِئّي، ﴾: اِبإْلِ

َماَلِة ال :، ﴿جاءتكم﴾﴾مجاءك﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشر بن ذكواف،اِبإْلِ
َماَلة ال﴾كموزاد ﴿  .بن ذكواف: ابلفتح َواإْلِ
َماَلِة للكسائي ِعْنَد اْلَوْقِف  :َبْصطًَة﴾، ﴿آيًَة﴾﴿  .داً احِ وَ  الً وْ قػَ اِبإْلِ
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 َحْفص قرأ﴾ حيثما وقع: بُػُيواتً ﴿

 بضم الباء. ﴾بُػُيواتً ﴿
 ﴾ُيواتً بِ ﴿ اأْلَْربَػَعةِ اَبِقي اْلُقرّاِء  قرأو

 .بكسر الباء
ابن  قرأ: [٘ٚ]اآلية:﴾﴿قاَؿ اْلَمؤَلُ 

بزَيدة واو، قبل ﴾ قاَؿ اْلَمؤَلُ وَ عامر ﴿
 .﴾قاؿ﴿

﴿قاَؿ  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .﴾قاؿ﴿بغًن واو قبل ﴾ اْلَمؤَلُ 

 [:ٔٛ﴾]االية:اؿَ جَ الرِّ  وفَ تُ أْ تَ لَ  مْ كُ نَّ إِ ﴿
﴾ ِبمزة واحدة مْ كُ نَّ إِ ﴿ حفص قرأ

 .اخلِرْب مكسورة على
 ﴾مْ كُ نَّ ئِ ﴿أَ  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

بزَيدة شمزة مفتوحة قبل اهلمزة املكسورة 
وكل حسب مذىبو ُب  ؛على االستفهاـ

يل وإدخاؿ اهلمزة الثانية: من ٓنقيق وتسه
اإلدخاؿ، وىذا مع وتركو فهشاـ ابلتحقيق 

يدخل فيها ىشاـ من املواضع السبعة اليت 
 ،وشعبة ،قوال واحدا، وابن ذكواف

 ابلتحقيق ببل إدخاؿ. العاشروخلف  الكسائي،و 
ىشاـ إببداؿ اهلمزة املتطرفة ألفًا مع القصر والتوسط واملد، وتسهيلها ابلرـو مع املد  قرأ :وقفاً  ﴾َساءِ نِّ ال﴿
 والقصر.

ْدَغاـِ لكم﴾َجعَ  ِإذْ ﴿ * املدغم اسصغري:  هِلَشاـ.: اِبإْلِ
﴾:  * املمال: َماَلِة ﴿فَػتَػَوىلَّ  .َوَخَلف اْلَعاِشرلِْلِكَساِئّي، اِبإْلِ

َماَلِة ل :﴾ِىمْ ارِ دَ ﴿  اْلِكَساِئّي.دوري اِبإْلِ
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رُهُ إِ ﴿  ﴾هِ َغًنِْ ﴿الكسائي  قرأ: [٘ٛ]اآلية:﴾لٍو َغيػْ

 .ِنفض الراء، وكسر اهلاء
برفع اهلاء،  ﴾َغيػْرُهُ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .وضم اهلاء
 ﴾وَ َوىْ ﴿ اْلِكَساِئيّ  قرأ :[ٚٛ]اآلية:﴾َوُىوَ ﴿

 إبسكاف اهلاء.
 ِبَضمِّ اهْلَاِء.﴾ َوُىوَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ْدَغاـِ هِلَشاـ، تكمَجاءَ  َقدْ ﴿ * املدغم اسصغري:  .َوَخَلف اْلَعاِشرَواْلِكَساِئّي، ﴾: اِبإْلِ
َماَلِة ال :﴿جاءتكم﴾ املمال:*   .َوَخَلف اْلَعاِشر بن ذكواف،اِبإْلِ
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وقف  :ونظًنه [ٜٛ]اآلية:﴾َشاءَ يَ ﴿

 .ىشاـ إببداؿ اهلمزة ألفا مع ثبلثة املد

ونظًنه:  اجملرور [ٜٛ]اآلية:﴾َشْيءٍ ﴿
 األول:ِىَشاـ عند الوقف أبربعة أوجو  قرأ

النقل مع  اسثاين:النقل مع السكوف، 
 ، اإلدغاـ معهما   اسثاسث، واسرابع:الرـو

كذلك؛ واعلم أنو يتعٌن حذؼ التنوين 
.  من املنوف عند الوقف عليو ابلرـو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

﴾، ﴿َءاَسى﴾﴾ذَمَّاانَ ﴿ * املمال: َماَلِة : ، ﴿فَػتَػَوىلَّ  .َوَخَلف اْلَعاِشرلِْلِكَساِئّي، اِبإْلِ
َماَلِة ل :ِىْم﴾ارِ ﴿دَ ، ﴿َكاِفرِيَن﴾  اْلِكَساِئّي.دوري اِبإْلِ
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ابن عامر  قرأ :[ٜٙ]اآلية:﴾مهِ يْ لَ ا عَ نَ حْ تَ فَ ل﴿

 .بتشديد التاءَفتَّْحَنا﴾ ل﴿
 بتخفيفَفَتْحَنا﴾ ل﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو 
 التاء.

بسكوف ﴾ أَِمنَ أَوْ ﴿ ابن عامر قرأ﴾: أََوأَِمنَ ﴿
 .﴾أو﴿الواو من 

بفتح واو ﴾ َأَوأَِمنَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .﴾أو﴿

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ْدَغاـِ هِلَشاـ، هتمَجاءَ  َلَقدْ و ﴿ * املدغم اسصغري:  .َوَخَلف اْلَعاِشرَواْلِكَساِئّي، ﴾: اِبإْلِ
َماَلِة : ﴿موسى﴾وقفاً،  ﴾ُضًحى﴿ى﴾، رَ قُ ﴿الْ  * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشرْلِكَساِئّي، لاِبإْلِ

َماَلِة  :﴾َكاِفرِينَ ال﴿   اْلِكَساِئّي.دوري لاِبإْلِ
َماَلِة ال ﴾:َجاَءتْػُهم﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر بن ذكواف،اِبإْلِ
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 حفص قرأ :[٘ٓٔ]اآلية:﴾يَ عِ مَ ﴿

 وصبل. بفتح الياء ﴿َمِعَي﴾
 إبسكاف﴿َمِعي﴾  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .الياء
ىشاـ  قرأ :[ٔٔٔ]اآلية:﴾وْ جِ رْ أَ ﴿

ة بعد اْليم وبضم اهلاء ِبمزة ساكنو﴾ هُ ئػْ جِ رْ أَ ﴿
 . مع الصلة

ِبمزة ساكنة ﴾ وِ ئْ جِ رْ أَ ﴿ابن ذكواف  قرأو
 د اْليم وبكسر اهلاء من غًن صلة.بع

برتؾ اهلمز ﴾ وْ جِ رْ أَ ﴿عاصم  قرأو
 وإبسكاف اهلاء.

 ي﴾هِ جِ رْ أَ ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشرالكسائي  قرأو
 .رتؾ اهلمز وبكسر اهلاء مع صلتهاب

ابن عامر،  قرأ :[ٕٔٔ]اآلية:﴾اِحرٍ سَ ﴿
أبلف بعد السٌن، وكسر ﴾ اِحرٍ سَ ﴿ وعاصم

 .الاء خمففة
 .بفتح الاء وتشديدىا، وألف بعدىا ﴾ارٍ حَّ سَ ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشرالكسائي،  قرأو
 ِبمزة واحدة مكسورة على اخلِرْب.  ﴾إف لنا﴿ حفص قرأ :[ٖٔٔ]اآلية:﴾إف لنا ألجرا﴿
 األوىل مفتوحة والثانية مكسورة على االستفهاـ. ،ِبمزتٌن ﴾ن لنا﴿أئِ  اأْلَْربَػَعةِ اَبِقي اْلُقرّاِء قرأ و 
 ضمققوِنا ببل إدخاؿ. َوَخَلف اْلَعاِشر والكسائي، وابن ذكواف وشعبة مع اإلدخاؿ اهلمزة الثانية وىشاـ ضمقق 

 .بكسر العٌن ﴾مْ نَعِ ﴿ الكسائي قرأ: [ٗٔٔ]اآلية:﴾نَػَعمْ ﴿
 .بفتح النوف﴾ نَػَعمْ ﴿ اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ اَبِقي  قرأو
 .بسكوف البلـ، ؤنفيف القاؼ﴾ تَػْلَقفُ ﴿ حفص قرأ : حيثما وقعت ُب القرآف الكرمي:﴾تَػْلَقفُ ﴿
 .بفتح البلـ، وتشديد القاؼ ﴾فقَّ لَ تػَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

ْدَغاـِ  :﴾مكُ تُ ئػْ جِ  دْ قَ ﴿ * املدغم اسصغري:  .َوَخَلف اْلَعاِشرَساِئّي، َواْلكِ  َشاـ،هلِِ  اِبإْلِ
َماَلِة ل :﴾ارٍ حَّ سَ ﴿ * املمال: َماَلِة لْلِكَساِئّي،  :، ﴿ُموَسى﴾﴾أَْلَقىوَ ﴿ اْلِكَساِئّي.دوري اِبإْلِ  .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ

َماَلِة ال ﴾:َوَجاُءو﴿﴿َوَجاَء﴾،   .َوَخَلف اْلَعاِشر بن ذكواف،اِبإْلِ
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ُتمْ ﴿ حفص  قرأ: [ٖٕٔ]اآلية:﴾ِفْرَعْوُف آَمنػْ

ُتمْ ﴿  ﴾ ُنذؼ اهلمزة األوىل.ِفْرَعْوُف آَمنػْ
ُتمْ ءِفْرَعْوُف ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو  ﴾آَمنػْ

ابن دوف إدخاؿ وسهل اهلمزة الثانية إبثبات اهلمزتٌن، 
 .اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ عامر، وحققها 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

َماَلِة  :، ﴿َعَسى﴾﴾ُموَسى﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشرْلِكَساِئّي، لاِبإْلِ
َماَلِة ال ﴾:جاءتنا﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر بن ذكواف،اِبإْلِ
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ابن  قرأ: [ٖٚٔ:يةاآل]﴾يَػْعرُِشوفَ ﴿

 بضم الراء. ﴾ُشوفَ يَػْعرُ ﴿ ، وشعبةعامر
 اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .بكسر الراء ﴾ُشوفَ يَػْعرِ ﴿
﴾: رمست ابلتاء، ووقف َكِلَمتُ ﴿

، وظميلها ابهلاء ﴾َكِلَموعليها اْلِكَساِئّي ﴿
 عند الوقف.

 اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ ووقف 
 ابلتاء. ﴾َكِلَمت﴿

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

َماَلِة ال ﴾:َجاَءتْػُهمُ ﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشر بن ذكواف،اِبإْلِ
َماَلِة لِْلِكَساِئّي، : على ﴿موسى﴾ عند الوقف ﴾َي موسى ادع﴿ ﴾،السىن، ﴿﴾﴿ّنوسى  .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ
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ابن عامر،  قرأ: [ٖٛٔ:األعراؼ]﴾يَػْعُكُفوفَ ﴿
 .بضم الكاؼ ﴾يَػْعُكُفوفَ ﴿ وعاصم
 ﴾ُفوفَ يَػْعكِ ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشرالكسائي،  قرأو

 .بكسر الكاؼ
 ﴾وَ َوىْ ﴿ اْلِكَساِئيّ  قرأ :[ٓٗٔ]اآلية:﴾َوُىوَ ﴿

 إبسكاف اهلاء.
 ِبَضمِّ اهْلَاِء.﴾ َوُىوَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
ر ابن عام قرأ: [ٔٗٔ:األعراؼ]﴾َأذْمَْيناُكمْ ﴿

أبلف بعد اْليم من غًن َيء، وال نوف،  ﴾مْ اكُ ذمَْ أَ ﴿
 .بلفظ الواحد

بياء،  ﴾َأذْمَْيناُكمْ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .ىا على لفظ اْلماعةونوف، وألف بعد

عاصم  قرأ :[ٖٗٔ]اآلية:َلكِن اْنظُر﴾وَ ﴿
 .بكسر النوف وصبل َلكِن اْنظُر﴾وَ ﴿

 بضمَلكُن اْنظُر﴾ وَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .النوف وصبلً 

ابن عامر،  قرأ :[ٖٗٔ:األعراؼ]﴾دَكِّا﴿
 .اهلمزة، واملّد، مع التنوينُنذؼ ﴾ دَكِّا﴿ وعاصم
 ﴾اءَ كَّ دَ ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشرالكسائي،  قرأو

 .ابهلمزة املفتوحة بعد األلف، وحذؼ التنوين دمنوعا من الصرؼ
َماَلِة لْلِكَساِئّي، : ، ﴿تراين﴾، ﴿ْنّلى﴾﴾موسى﴿، وقفاً  ﴾ُموَسى﴿َي  * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ

َماَلِة اِلْبِن ذَْكَواف،  ﴾:جاء﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ
مَ  :﴾آهِلَةٌ ﴿  اَلِة للكسائي ِعْنَد اْلَوْقِف.اِبإْلِ
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 قرأ: [ٙٗٔ]اآلية:﴿آََيٌبَ الَّذيَن﴾

﴿آََيٌب الَّذيَن﴾ إبسكاف َيء ابن عامر 
 اإلضافة وصبل ووقفاً.

﴿آََيٌبَ  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
الَّذيَن﴾ بفتح َيء اإلضافة وصبًل، 

 وإسكاِنا وقفاً.
ابن  قرأ :[ٙٗٔ:األعراؼ]﴾الرُّْشدِ ﴿
بضم ﴾ الرُّْشدِ ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشرعامر، 

 .الراء، وسكوف الشٌن
  َوَخَلف اْلَعاِشرالكسائي،  قرأو

 بفتح الراء، والشٌن.﴾ دِ شَ الرَّ ﴿
 قرأ: [ٛٗٔ:األعراؼ]﴾ُحِليِِّهمْ ﴿

بكسر الاء، ﴾ ِليِِّهمْ حِ ﴿الكسائي 
 .وتشديد الياء مكسورة

﴾ ُحِليِِّهمْ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
بضم الاء، وكسر البلـ، وكسر الياء 

 .مشددة
 
 

، اء ُب الفعلٌنيابل﴾ يَػْرَ٘نْنا َربُّنا َويَػْغِفْر لَنا﴿ بن عامر، وعاصما قرأ :[ٜٗٔ:األعراؼ]﴾يَػْرَ٘نْنا َربُّنا َويَػْغِفْر لَنا﴿
 وضم الباء.

 وفتح الباء. ابلتاء ُب الفعلٌن، ﴾انَ لَ  رْ فِ غْ تػَ ا وَ نَ بػَّ ا رَ نَ ٘نَْ رْ تػَ ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشرالكسائي،  قرأو
ْدَغاـِ الْبن َعاِمروا﴾َضلُّ  َقدْ ﴿ * املدغم اسصغري:  .َوَخَلف اْلَعاِشر ،َواْلِكَساِئيّ  ،: اِبإْلِ

َماَلِة : ﴾موسى﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشرلِْلِكَساِئّي، اِبإْلِ
َماَلِة للكسائي ِعْنَد اْلَوْقِف  ورموه: ﴾بُِقوَّةٍ ﴿  .داً احِ وَ  الً وْ قػَ اِبإْلِ
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َـّ ﴿ َـّ ﴿ حفص قرأ :[ٓ٘ٔ:يةاآل]﴾اْبَن ُأ  ﴾اْبَن ُأ

 .بفتح امليم
ِـّ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو  .بكسر امليم﴾ اْبَن ُأ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نْػَيا﴿ ،﴾موسى﴿ * املمال: َماَلِة  :﴿ُىًدى﴾﴿َوأَْلَقى﴾ وقفاً، ، ﴿َعن مُّوَسى﴾ وقفاً، ﴾الدُّ لِْلِكَساِئّي، اِبإْلِ
 .َوَخَلف اْلَعاِشر
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 قرأ [:ٚ٘ٔ]اآلية:﴾بائثاخلْ  َعَلْيِهمُ ﴿

 ﴾بائثاخلْ  َعَلْيِهمُ ﴿بن عامر، وعاصم ا
 بكسر اهلاء، وضم امليم َوْصبلً.

 َوَخَلف اْلَعاِشر، اْلِكَساِئيّ  قرأو
ِبَضمِّ اهْلَاِء، وامليم  ﴾بائثاخلْ  مُ َعَليػْهُ ﴿

 َوْصبلً.
يقفوف بكسر  كل القراء األربعةو 

 .اهلاء، وإسكاف امليم
ابن  قرأ: [ٚ٘ٔ:األعراؼ]﴾ِإْصَرُىمْ ﴿

بفتح اهلمزة، ومّدىا،  ﴾مْ ىُ ارَ اصَ ءَ ﴿ عامر
 .وفتح الصاد، وإثبات ألف بعدىا

﴾ ِإْصَرُىمْ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
بكسر اهلمزة من غًن مّد، وإسكاف 

 .الصاد، وحذؼ األلف اليت بعدىا
 
 
 
 
 

نْػَيا﴿ * املمال: َماَلِة : ، ﴿وينهاىم﴾﴾موسى﴾، ﴿الدُّ  .َوَخَلف اْلَعاِشرِلْلِكَساِئّي، اِبإْلِ
َماَلِة : التػَّْورَاة﴾﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر َواْلِكَساِئّي، ْبن ذَْكَواف،اِل اِبإْلِ
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 ،ِىَشاـ قرأ: [ٕٙٔ،ٔٙٔ]اآلية:﴾ِقيلَ ﴿

 َواْلِكَساِئّي ابإلمشاـ.
 ابلكسرة اخلالصة. اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 ابن عامر قرأ: [ٔٙٔ:األعراؼ]﴾َخِطيئاِتُكمْ ﴿

 .ابإلفراد، ورفع التاء ﴾كمتُ يئػَ طِ خَ ﴿
، معابْل﴾ َخِطيئاِتُكمْ ﴿ اأْلَْربَػَعةِ اَبِقي اْلُقرّاِء  قرأو

 .ونصب التاء ابلكسرة
  ابن عامر، وعاصم قرأ :[ٖٙٔ]اآلية:﴾﴿َواْسأهلم

توحة، إبسكاف السٌن، وبعدىا شمزة مف ﴾﴿َواْسَأهْلُمْ 
 .وبعد اهلمزة البلـ ساكنة

بنقل  ﴾﴿َوَسلهم َوَخَلف اْلَعاِشر، اْلِكَساِئيّ  قرأو
، مع حذؼ اهلمزة ُب حركة اهلمزة إىل الساكن قبلها

  الالٌن.
 
 
 
 
 
 

ْدَغاـِ  ﴾:تيهمإذ أت﴿ * املدغم اسصغري:  .َوَخَلف اْلَعاِشرَواْلِكَساِئّي،  ،َشاـهلِ  اِبإْلِ
َماَلِة  :، ﴿والسلوى﴾، ﴿استسقاه﴾﴾موسى﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشرْلِكَساِئّي، لِ اِبإْلِ
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حفص  قرأ: [ٗٙٔ:يةاآل]﴾َمْعِذرَةً ﴿

 .بنصب التاء﴾ َمْعِذرَةً ﴿
﴾ َمْعِذرَةٌ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .برفع التاء
ابن  قرأ: [٘ٙٔ:يةاآل]﴾بَِئيسٍ ﴿

بكسر الباء املوحدة،  ﴾سٍ ئْ بِ عامر ﴿
 .وبعدىا شمزة ساكنة من غًن َيء

شعبة ُب أحد وجهيو  قرأو
بباء مفتوحة، ٍب َيء ساكنة،  ﴾سٍ ئَ يػْ بػَ ﴿

 .ٍب شمزة مفتوحة من غًن َيء
 ﴾بَِئيسٍ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

بفتح الباء، وكسر اهلمزة، وَيء ساكنة 
 شعبة.ػوىو الوجو الثاين ل ،مّديّة

بن ا قرأ :[ٜٖٔ]اآلية:﴾تعقلوف﴿
 .بتاء اخلطاب﴾ تعقلوف﴿ وحفص عامر،
﴾ عقلوف﴿ي اأْلَْربَػَعةِ اَبِقي اْلُقرّاِء  قرأو

 .بياء الغيب
 

ُكوفَ ﴿  .بسكوف امليم، ؤنفيف السٌن ﴾ُكوفَ سِ ظمُْ ﴿شعبة  قرأ: [ٓٚٔ]اآلية:﴾ظُمَسِّ
ُكوفَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو  .بفتح امليم، وتشديد السٌن﴾ ظُمَسِّ

ْدَغاـِ  ﴾:ذفإذ أتو ﴿ * املدغم اسصغري:  .َوَخَلف اْلَعاِشر، َواْلِكَساِئّي، َشاـهلِ  اِبإْلِ
َماَلِة  ﴾:اأْلدن﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشرلِْلِكَساِئّي، اِبإْلِ
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 ابن عامر قرأ: [ٕٚٔ:يةاآل]﴾ُذرِّيػَّتَػُهمْ ﴿

إبثبات األلف بعد الياء التحتية مع   ﴾مْ هتِ ُذّرَيَّ ﴿
 .ابْلمعأي  ؛كسر التاء

ُنذؼ ﴾ ُذّرِيػَّتَػُهمْ ﴿ اأْلَْربَػَعةِ اَبِقي اْلُقرّاِء  قرأو
 ابإلفراد.  ؛ أياأللف ونصب التاء

 ﴾وَ هْ ف﴿ اْلِكَساِئيّ  قرأ :[ٛٚٔ]اآلية:﴾ُهوَ ف﴿
 إبسكاف اهلاء.

 ِبَضمِّ اهْلَاِء.﴾ ُهوَ ف﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
اتفق القراء  :[ٛٚٔ:اآلية]﴾فهو املهتدي﴿

 على إثبات الياء وصبل ووقفا اتباعا للرسم.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .َباِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ لابإلدغاـ و ، ىشاـأظهر الثاء   ﴾:يلهث ذلك﴿ * املدغم اسصغري:
َماَلِة  :، ﴿ىواه﴾﴾بلى﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشرْلِكَساِئّي، لِ اِبإْلِ
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ابن  قرأ [:ٙٛٔ:ية﴾:]اآلَوَيَذرُُىمْ ﴿

 .بنوف العظمة، ورفع الراء﴾ َذرُُىمْ نَ وَ ﴿ عامر
ابلياء على ﴾ َوَيَذرُُىمْ ﴿ عاصم قرأو

 .الغيب، ورفع الراء
 َوَخَلف اْلَعاِشرالكسائي،  قرأو

 .ابلياء على الغيب، وجـز الراء﴾ ُىمْ َوَيَذرْ ﴿
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 * املدغم اسصغري:
ْدَغاـِ  ﴾:ولقد ذرأان﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر، َواْلِكَساِئّي، عامربن ال اِبإْلِ

 * املمال:
َماَلِة  :، ﴿ُمْرَساَىا﴾﴾، ﴿َعَسى﴾السىن﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشرلِْلِكَساِئّي، اِبإْلِ
َماَلِة  ﴾:طُْغَياِِنِمْ ﴿  اْلِكَساِئّي.دوري لاِبإْلِ
َماَلِة  :﴾، ﴿بَػْغَتًة﴾ةٍ نَّ جَ ﴿  واحداً.عند الَوْقف قوالً ْلِكَساِئّي لِ اِبإْلِ
َماَلِة ﴾السَّاَعةِ ﴿  عند الوقف ابخلبلؼ.للكسائي : اِبإْلِ
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 ﴾كاً ْر شِ ﴿ شعبة قرأ: [ٜٓٔ:ية]اآل﴾ُشرَكاءَ ﴿

من غًن  بكسر الشٌن، وإسكاف الراء، وتنوين الكاؼ
 .شمزة

بضم ﴾ ُشرَكاءَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .تنوينالشٌن، وفتح الراء، وابملد واهلمز، من غًن 

 لِ قُ ﴿ عاصم قرأ :[ٜ٘ٔ]اآلية:﴾واعُ ادْ  لِ قُ ﴿
 .كسر البلـ وصبلب ﴾ واعُ ادْ 

﴾ بضم واعُ ادْ  لُ قُ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .البلـ وصبل

ىشاـ  قرأ :[ٜ٘ٔ]اآلية:﴾وفِ يدُ كِ ﴿
 .إبثباهتا ُب الالٌن﴾ وين يدُ كِ ﴿

 ُنذؼ﴾ وفِ يدُ كِ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 ُب الالٌن. الياء

 
 
 
 
 
 

َماَلِة البن ذكواف :﴾َشاءَ ﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشر ،اِبإْلِ
َماَلِة لْلِكَساِئّي،  :﴾اهْلَُدى﴿، ﴾ لدى الوقففتعاىل﴿﴾ معاً، آاتشما﴿، ﴾﴿تَػَغشَّاَىا  .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ

  



176 
 

 
 اْلِكَساِئيّ  قرأ :[ٜٙٔ]اآلية:﴾َوُىوَ ﴿

 إبسكاف اهلاء. ﴾وَ َوىْ ﴿
﴾ َوُىوَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 ِبَضمِّ اهْلَاِء.
 الكسائي قرأ: [ٕٔٓ:ية]اآل﴾طاِئفٌ ﴿

ُنذؼ األلف، وإثبات َيء  ﴾فٌ يْ طَ ﴿
 .ساكنة مكاف اهلمزة

﴾ طاِئفٌ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
أبلف بعد الطاء، وشمزة مكسورة من غًن 

 .َيء
 
 
 
 
 
 
 
 
 

﴾، ﴿يَػتػَ  * املمال: َماَلِة لْلِكَساِئّي،  :وقفاً، ﴿َوتَػرَاُىْم﴾ ﴾َوُىَدى﴿ ،﴾يُوَحى﴿اهْلَُدى﴾، ﴿َوىلَّ َوَخَلف اِبإْلِ
 .اْلَعاِشر
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ES 
 چٱ    ٻ ٻ ٻ  چ

  اسورتيني:بني
 ابلبسملة بٌن السورتٌن. َعاِصم، َواْلِكَساِئيّ  قرأ
 .«السكت، والوصل»وجهٌن: ب اْبن َعاِمر قرأو
 ابلوصل دوف البسملة.  َخَلف اْلَعاِشر قرأو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

َماَلِة لفتح و ابِ ﴾: ﴿زَاَدتْػُهمْ  * املمال:  .بن ذكوافالاإْلِ
َماَلِة لْلِكَساِئّي،  :ِإْحَدى﴾ وقفاً ﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ
َماَلِة  :﴾اْلَكاِفرِينَ ﴿  .اْلِكَساِئيّ دوري لاِبإْلِ
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حيث وقع معرفا،  ﴾الرُّْعبَ ﴿
  ُب القرآف الكرمي: اومنكر 

 َواْلِكَساِئيّ اْبن َعاِمر،  قرأ
 .بضم العٌن﴾ الرُُّعبَ ﴿

 َوَخَلف اْلَعاِشرعاصم،  قرأو
 .إبسكاف العٌن﴾ الرُّْعبَ ﴿

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ْدَغاـِ هلِِ ﴾ستغيثوفت إذ﴿ * املدغم اسصغري:  .َوَخَلف اْلَعاِشرَواْلِكَساِئّي،  ،َشاـ: اِبإْلِ
َماَلِة : ﴾َمْأَواهوَ ﴿ ﴾،ُبْشَرى﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشرْلِكَساِئّي، لِ اِبإْلِ

َماَلِة  ﴾:ارِ النَّ ﴿، ﴾اْلَكاِفرِينَ ﴿  اْلِكَساِئّي.دوري لاِبإْلِ
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 هللاَ  نَّ كِ لَ وَ ﴿، ﴾مْ هُ لَ تػَ قػَ  هللاَ  نَّ كِ لَ وَ ﴿

 لكسائي،وا ابن عامر، قرأ :[ٚٔ]اآلية:﴾ىمَ رَ 
 نِ كِ لَ وَ ﴿، ﴾مْ هُ لَ تػَ قػَ  هللاُ  نِ كِ لَ وَ ﴿ في اختيارهوخلف

وكسرىا  ﴾نكِ لَ وَ ﴿بتخفيف نوف  ﴾ىمَ رَ  هللاُ 
 .ورفع لفظ اْلبللة بعدشما ،وصبل

 نَّ كِ لَ وَ ﴿، ﴾مْ هُ لَ تػَ قػَ  هللاَ  نَّ كِ لَ وَ ﴿ عاصم قرأو
بتشديد النوف وفتحها ونصب لفظ  ﴾ىمَ رَ  هللاَ 

 اْلبللة بعدشما.
 عامر ابن قرأ [:ٛٔ:ية﴾]اآلُموِىُن َكْيدِ ﴿

بفتح الواو، وتشديد اهلاء،  ﴾دَ يْ كَ   نٌ ىِّ وَ مُ ﴿
 .ابلنصب ﴾دَ يْ كَ ﴿و، والتنوين
 َوَخَلف اْلَعاِشروالكسائي، شعبة،  قرأو

بسكوف الواو، ؤنفيف اهلاء، ﴾ ُموِىنٌ ﴿
 .ابلنصب ﴾دَ يْ كَ ﴿، ووالتنوين
بسكوف الواو، ﴾ ُموِىُن َكْيدِ ﴿ حفص قرأو

 ﴾دِ يْ كَ ﴿و ،ؤنفيف اهلاء من غًن تنوين
 .ابخلفض
 ﴾وَ هْ ﴿فػَ  اْلِكَساِئيّ  قرأ :[ٜٔ]اآلية:﴾ُهوَ ﴿فػَ 

 إبسكاف اهلاء.
 ِبَضمِّ اهْلَاِء.﴾ ُهوَ ﴿فػَ  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .بفتح اهلمزة ﴾فَّ أَ وَ ﴿ ابن عامر، وحفص قرأ: [ٜٔ:آية]﴾َوَأفَّ اّللََّ ﴿
 .بكسر اهلمزة ﴾فَّ إِ وَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

ْدَغاـِ ﴾مُ كُ اءَ جَ  دْ قَ فػَ ﴿اسصَِّغري:املدغم *   .َوَخَلف اْلَعاِشر، َواْلِكَساِئّي، َشاـهلِِ  : اِبإْلِ
َماَلِة لِ  ﴾:ىَرمَ ﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشرْلِكَساِئّي، اِبإْلِ

َماَلِة  :﴾اْلَكاِفرِينَ ﴿  اْلِكَساِئّي.دوري لاِبإْلِ
َماَلِة للكسائي ِعْنَد اْلَوْقِف  ﴾َخاّصة﴿  .ابخلبلؼاِبإْلِ
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ْعَنا دْ قَ ﴿ اسصَِّغري:املدغم *  ْدَغاـِ : ﴾مسَِ  .َوَخَلف اْلَعاِشر، َواْلِكَساِئّي، َشاـهلِِ  اِبإْلِ
َماَلِة : ، ﴿تُػتػَْلى﴾﴾َفآَواُكم﴿ * املَُمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشرْلِكَساِئّي، لِ اِبإْلِ
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َوَخَلف اْلِكَساِئّي،  قرأ: [ٖ٘]اآلية:﴾يَةً ْصدِ َوتَ ﴿
 .إبمشاـ الصاد صوت الزاي اْلَعاِشر
 .ابلصاد اخلالصة ابن عامر، وعاصم قرأو
َوَخَلف اْلِكَساِئّي،  قرأ: [ٖٚ]اآلية:﴾َيِميزَ لِ ﴿
بضم الياء، وفتح امليم، وكسر الياء  ﴾ُيَميِّزَ ل﴿ اْلَعاِشر
 .مشددة
بفتح الياء،  ﴾َيِميزَ ل﴿ وعاصمابن عامر،  قرأو

 .وكسر امليم، وإسكاف الياء
وقف : رمست ابلتاء، و [ٖٛ]اآلية:﴾ُسنَّتُ ﴿
ُسنَّو﴾ ابهلاء، وأماؿ الكسائي ﴿ اْلِكَساِئيّ عليها 

 .وقفاً 
 ابلتاء. ﴾ُسنَّت﴿ووقف اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعِة 

 
 
 
 
 

  
 

ْدَغاـِ : ﴾َسَلفَ د قَ ﴿ اسصَِّغري:املدغم *   .َوَخَلف اْلَعاِشر، َواْلِكَساِئّي، َشاـهلِِ  اِبإْلِ
ْدَغاـِ ﴿َمَضْت ُسنَُّت﴾:   .َوَخَلف اْلَعاِشرْلِكَساِئّي، لِ  اِبإْلِ

َماَلِة : ، ﴿اْلَمْوىَل﴾﴾َمْواَلُكمْ ﴿ * املَُمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشرْلِكَساِئّي، لِ اِبإْلِ
َماَلِة للكسائي ِعْنَد اْلَوْقِف  :َوَتْصِديًَة﴾﴿  .داً احِ وَ  الً وْ قػَ اِبإْلِ
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 ،شعبة قرأ: [ٕٗ:ية]اآل﴾َمْن َحيَّ ﴿

بكسر الياء  ﴾يَ يِ حَ ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشر
األوىل مع فّك اإلدغاـ، وفتح الياء 

 .الثانية
 ﴾يَّ حَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .بياء واحدة مشّددة
 قرأ: [ٗٗ]اآلية:﴾األُُمورُ  تُػْرَجعُ ﴿
بضم التاء، وفتح  تُػْرَجُع﴾﴿عاصم 

 .اْليم
 ُع﴾ْرجِ تػَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .بفتح التاء، وكسر اْليم
 
 
 
 
 
 
 
 

نْػَيا﴾﴿اْلُقْرىَب﴾،  * املمال: ، ﴾َوضَمٍَْن ، ﴿عند الوقف ﴾اْلتَػَقى﴿ ﴾،َواْليَػَتاَمى﴿﴿اْلُقْصَوى﴾، ، ﴿الدُّ
َماَلِة لِْلِكَساِئّي، : ﴿أَرَاَكُهم﴾  .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ

َماَلِة للكسائي ِعْنَد اْلَوْقِف  :بَػيَِّنٍة﴾﴿  .داً احِ وَ  الً وْ قػَ اِبإْلِ
  



183 
 

 
وقف ىشاـ إببداؿ اهلمزة  :[ٚٗ]اآلية:﴾ءَ َورِئَ ﴿

 .ألفا مع ثبلثة املد
 ﴾َبَّ وَ تػَ تػَ ﴿ ابن عامر قرأ :[ٓ٘:ية]اآل﴾يَػتَػَوَبَّ ﴿

 .ابلتاء على التأنيث
ابلياء على  ﴾َبَّ وَ تػَ يػَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .تذكًن الفعل
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ْدَغاـِ ﴾: ِإْذ تَػتَػَوَبَ ﴿ * املدغم اسصغري:  هلشاـ. اِبإْلِ
ْدَغاـِ ﴿وِإْذ َزيََّن﴾:   ، والكسائي.هلشاـ اِبإْلِ

َماَلِة لِ  :﴾دَيرىم﴿ * املمال:   ُدورِّي اْلِكَساِئّي.اِبإْلِ
َماَلِة لْلِكَساِئّي، وقفاً  ﴾يَػتَػَوَبَّ ﴿﴿أََرى﴾، ﴿تَػَرى﴾،   .َوَخَلف اْلَعاِشر: اِبإْلِ
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ِىَشاـ عند  قرأ :[ٛ٘]اآلية:﴾َسَواءٍ ﴿

الوقف إبِِْبَداِؿ اهلَْمزَِة ألفا مع القصر، 
 والتوسط، واملد، وتسهيلها ابلرـو مع املد

 والقصر.
ابن  قرأ: [ٜ٘:ية]اآل﴾ضَمَْسَبَّ َوال ﴿
، بياء الغيبة﴾ َبَّ َوال ضَمْسَ ﴿ وحفصعامر، 

 وفتح السٌن.
بتاء ﴾ َسَبَّ ٓنَْ َوال ﴿ شعبة قرأو

 وفتح السٌن. ،اخلطاب
َوال ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشرالكسائي،  قرأو

 السٌن. وكسر ،بتاء اخلطاب﴾ َبَّ سِ ٓنَْ 
 قرأ: [ٜ٘:ية]اآل﴾ِإنػَُّهْم ال يُػْعِجُزوفَ ﴿

 .بفتح اهلمزة ﴾مْ هُ نػَّ أَ ﴿ابن عامر 
 ﴾مْ هُ نػَّ إِ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 بكسر اهلمزة.
 شعبة قرأ: [ٔٙ]اآلية:﴾لِلسَّْلمِ ﴿

ْلمِ ﴿  .السٌن بكسر ﴾لِلسِّ
 ﴾لِلسَّْلمِ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .السٌن بفتح
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 قرأ: املوضع الثاين [٘ٙ:ية]اآل﴾َيُكْن ِمْنُكْم ِمائَةٌ َوِإف ﴿

 .ابلتاء ﴾نْ كُ تَ ﴿ ابن عامر
 .ابلياء ﴾نْ كُ يَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 ابن عامر، والكسائي قرأ :[ٙٙ:ية]اآل﴾َضْعفاً ﴿

 .بضم الضاد ﴾ْعفاً ضُ ﴿
 بفتح الضاد.﴾ َضْعفاً ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشرعاصم،  قرأو
 قرأ: املوضع الثالث [ٙٙ:ية]اآل﴾َيُكْن ِمْنُكْم ِمائَةٌ فِإف ﴿

 .ابلتاء ﴾نْ كُ تَ ﴿ ابن عامر
 .ابلياء ﴾نْ كُ يَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .َباِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ ل ﴾ذًبُّْ خَ أَ ﴿ إبدغامهاو ْفص،لَ  إبظهار الذاؿ :﴾ًبُْ ذْ خَ أَ ﴿ اسصَِّغري:املدغم * 
نْػَيا﴾، ﴾َأْسَرى﴿ * املمال: َماَلِة لْلِكَساِئيّ ﴿الدُّ  .َوَخَلف اْلَعاِشر، : اِبإْلِ

َماَلِة للكسائي ِعْنَد اْلَوْقِف  :ونظًنه ﴾﴿اآْلِخرَةَ   .داً احِ وَ  الً وْ قػَ اِبإْلِ
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َماَلِة لْلِكَساِئّي،  :، ﴿َأْوىَل﴾﴾﴿اأَلْسَرى * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ
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GS 
 «:براءة»و «األنفال»بني 

لكّل القراء القطع والسكت والوصل دوف 
 بسملة.

 ﴾وَ هْ ﴿فػَ  اْلِكَساِئيّ  قرأ :[ٖ]اآلية:﴾ُهوَ ﴿فػَ 
 إبسكاف اهلاء.

 ِبَضمِّ اهْلَاِء.﴾ ُهوَ ﴿فػَ  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

َماَلِة  :﴾اْلَكاِفرِينَ ﴿ * املمال:  اْلِكَساِئّي.دوري لاِبإْلِ
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ِىَشاـ  قرأ :[ٔٔ]اآلية:﴾أَئِمَّةَ ﴿
اهلمزة الثانية مع  قيقٓن :بوجهٌن

 وعدمو. اإلدخاؿ،
ابلتحقيق  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 مع عدـ اإلدخاؿ.
ابن عامر  قرأ: [ٕٔ:ية]اآل﴾أظَْمافَ ﴿

 .بكسر اهلمزة ﴾نَ ظمَ ﴿إِ 
﴾ أظَْمافَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .بفتح اهلمزة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

َماَلِة ﴾: َوأَتْىَب ﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشرلِْلِكَساِئّي، اِبإْلِ
َماَلِة للكسائي ِعْنَد اْلَوْقِف  :، ﴿أَئِمََّة﴾﴾ِذمَّةً ﴿  .داً احِ وَ  الً وْ قػَ اِبإْلِ
َماَلِة للكسائي ِعْنَد اْلَوْقِف  ورموه: ﴾َمرَّةٍ ﴿  .ابخلبلؼاِبإْلِ
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َماَلةِ  ﴾:النَّارِ ﴿ * املمال:  اْلِكَساِئّي.دوري ل اِبإْلِ
َماَلِة لْلِكَساِئّي، وقفاً، ﴿فَػَعَسى﴾ ﴾َوآَتى﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر: اِبإْلِ

َماَلِة للكسائي ِعْنَد اْلَوْقِف  :﴿َولِيَجًة﴾ ورموه  .داً احِ وَ  الً وْ قػَ اِبإْلِ
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ُشْعَبة  قرأ :[ٕٔ]اآلية:﴾افٍ وَ ضْ رِ وَ ﴿

 .بضم الراء﴾ افٍ وَ ضْ رُ ﴿وَ 
 اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .الراء بكسر﴾ افٍ وَ ضْ رِ ﴿وَ 
 قرأ: [ٕٗ:ية]اآل﴾َوَعِشًنَُتُكمْ ﴿
أبلف بعد الراء، ﴾ ُتُكمْ اَوَعِشًنَ ﴿شعبة 

 .على اْلمع
 اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .ألف على اإلفرادبغًن ﴾ َوَعِشًنَُتُكمْ ﴿
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ْدَغاـِ ﴾َرُحَبْت ٍُبَّ ﴿ * املدغم اسصغري:  .َواْلِكَساِئيّ  ،ْبن َعاِمرال: اِبإْلِ
َماَلِة  :﴾اْلَكاِفرِينَ ﴿ * املمال:  اْلِكَساِئّي.دوري لاِبإْلِ
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 الكسائيو عاصم،  قرأ: [ٖٓ:ية]اآل﴾ُعَزيْػرٌ ﴿

ابلتنوين، وكسره حاؿ الوصل، على ﴾ ُعَزيْػرٌ ﴿
األصل ُب التخلص من التقاء الساكنٌن، وال صموز 

على مذىبو حيث يقرأ بضم أّوؿ « للكسائي»ضمو 
ضمة إعراب،  ﴾ابن﴿الساكنٌن، ألف ضمة نوف 

 فهي ضمة غًن الزمة.
﴾  ُعَزيْػرُ ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشرابن عامر،  قرأو

ألنو اسم أعجمي  ؛بضم الراء، وحذؼ التنوين
 دمنوع من الصرؼ.

 عاصم قرأ: [ٖٓ:اآلية]﴾ُيضاِىُؤفَ ﴿
  ﴾ بكسر اهلاء، وشمزة مضمومة.ُيضاِىُؤفَ ﴿

ذؼ ﴾ ُنفَ و ُيضاىُ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .مع ضم اهلاء ،اهلمزة

 
 
 
 
 
 

َماَلِة ال ﴿َشاَء﴾: * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشر بن ذكواف،اِبإْلِ
﴾ ﴾النََّصاَرى﴿ َماَلِة  :وقفاً، ﴿َأنَّ  .َوَخَلف اْلَعاِشرْلِكَساِئّي، لِ اِبإْلِ
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َماَلِة  :وقفاً، ﴿اِبهْلَُدى﴾، ﴿ضُمَْمى﴾، ﴿فَػُتْكَوى﴾ ﴾َوَيَْىَب ﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشرْلِكَساِئّي، لِ اِبإْلِ
َماَلِة  :﴾رِ انَ ﴿﴿اأَلْحَباِر﴾،   .اْلِكَساِئيّ دوري لاِبإْلِ

َماَلِة للكسائي ِعْنَد اْلَوْقِف  :ورموه ﴾ةً فّ َكا﴿   .داً احِ وَ  الً وْ قػَ اِبإْلِ
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 بن عامر، وشعبةا قرأ :[ٖٚ:ية]اآل﴾ُيَضلُّ ﴿

 .بفتح الياء، وكسر الضاد ﴾لُّ ضِ يَ ﴿
 َوَخَلف اْلَعاِشرحفص، والكسائي،  قرأو

 .الضادبضّم الياء، وفتح ﴾ ُيَضلُّ ﴿
َواْلِكَساِئّي  ،ِىَشاـ قرأ: [ٖٛ]اآلية:﴾ِقيلَ ﴿

 ابإلمشاـ.
 ابلكسرة اخلالصة. اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نْػَيا﴿ * املمال: َماَلِة لْلِكَساِئّي،  :﴾اْلُعْلَيا﴿، ﴾السُّْفَلى﴿﴾، الدُّ  .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ
َماَلِة ل: ﴾ارِ الغَ ﴿﴾، َكاِفرِينَ الْ ﴿  اْلِكَساِئّي.دوري اِبإْلِ
َماَلِة للكسائي ِعْنَد اْلَوْقِف  :اآْلِخرَِة﴾﴿  .داً احِ وَ  الً وْ قػَ اِبإْلِ
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 قرأ [:ٕٗ]اآلية:﴾شُّقَّةُ ال َعَلْيِهمُ ﴿

 ﴾شُّقَّةُ ال َعَلْيِهمُ ﴿بن عامر، وعاصم ا
 بكسر اهلاء، وضم امليم َوْصبلً. 

 اْلَعاِشرَوَخَلف ، اْلِكَساِئيّ  قرأو
ِبَضمِّ اهْلَاِء، وامليم  ﴾شُّقَّةُ ال مُ َعَليػْهُ ﴿

 َوْصبلً.
يقفوف بكسر  كل القراء األربعةو 

 .اهلاء، وإسكاف امليم
 ،ِىَشاـ قرأ: [ٙٗ]اآلية:﴾ِقيلَ ﴿وَ 

 َواْلِكَساِئّي ابإلمشاـ.
ابلكسرة  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 اخلالصة.
 
 
 

 
 

 
 

َماَلِة  :﴾اُدوُكمْ زَ ﴿ * املمال:  .الْبن ذَْكَواف ِنلف عنواِبإْلِ
َماَلِة لِْلِكَساِئيِّ  ﴾:ةُ الشُّقَّ ﴿  ِِنُْلٍف َعْنُو.َحاَلَة اْلَوْقِف اِبإْلِ
َنةَ ﴿ َماَلِة لِْلِكَساِئيِّ  ﴾:اْلِفتػْ  ِببَل ِخبَلٍؼ.َحاَلَة اْلَوْقِف اِبإْلِ
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َوَخَلف اْلِكَساِئّي،  قرأ :[ٖ٘]اآلية:﴾َكْرىاً ﴿
 بضم الكاؼ.﴾ ُكْرىاً ﴿ اْلَعاِشر
بفتح ﴾ َكْرىاً ﴿ ابن عامر، وعاصم قرأو
 .الكاؼ
ابن عامر،  قرأ: [ٗ٘:ية]اآل﴾َأْف تُػْقَبلَ ﴿
 .ابلتاء﴾ تُػْقَبلَ ﴿ وعاصم
 ﴾ْقَبلَ ﴿يػُ  َوَخَلف اْلَعاِشر الكسائي، قرأو
 .ابلياء

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هلشاـ، والكسائي. ﴾: ابإلدغاـوفَ صُ بَّ رَ تػَ  لْ ﴿ىَ  * املدغم اسصغري:
َماَلِة ال﴾اءَ جَ ﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشر بن ذكواف،: اِبإْلِ

َماَلِة  :﴾اِبْلَكاِفرِينَ ﴿  اْلِكَساِئّي.دوري لاِبإْلِ
َماَلِة لْلِكَساِئّي، ، ﴿ُكَساىَل﴾﴾َمْواَلانَ ، ﴿وقفاً  ﴾ِإْحَدى﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر: اِبإْلِ
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نْػَيا﴿ املمال:*  َماَلِة لْلِكَساِئّي،  :﴾آاَتُىمُ ﴿﴾، الدُّ  .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ
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 قرأ[: ٙٙ:ية﴾]اآلةً فَ ائِ ، طَ بْ ذِّ عَ ، نػُ فُ عْ نػَ ﴿
 بنوف مفتوحة، وضّم الفاء. ﴾فُ عْ نػَ ﴿عاصم 

بنوف العظمة مضمومة، وكسر  ﴾بْ ذِّ عَ نػُ ﴿وقرأ 
 .الذاؿ مشددة

 .ابلنصب ﴾ةً فَ ائِ طَ ﴿وقرأ 
بياء ٓنتية  ﴾فَ عْ يػُ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

  .مضمومة، وفتح الفاء
وفتح ، بتاء فوقية مضمومة ﴾بْ ذَّ عَ تػُ ﴿وقرءوا 

 الذاؿ مشّددة.
 .ابلرفع ﴾ةٌ فَ ائِ طَ ﴿وقرءوا 
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ُشْعَبة  قرأ :[ٕٚ]اآلية:﴾افٌ وَ ضْ رِ وَ ﴿

 .بضم الراء﴾ افٌ وَ ضْ رُ ﴿وَ 
﴾ افٌ وَ ضْ رِ ﴿وَ  اأْلَْربَػَعةِ اَبِقي اْلُقرّاِء  قرأو
 .الراء بكسر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نْػَيا﴾﴿ * املمال: َماَلِة لْلِكَساِئّي،  :الدُّ  .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ
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ُيوِب﴾ اْلغِ ﴿ شعبة قرأ :[ٛٚ]اآلية:﴾اْلُغُيوبِ ﴿

 .بكسر الغٌن
 .بضم الغٌن ﴾اْلُغُيوبِ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نْػَيا﴿﴿َأْغَناُىُم﴾، ﴿آاَتاَن﴾، ﴿آاَتُىْم﴾،  ،﴾مأواىم﴿ * املمال: َماَلِة ﴾: ذَمَْواُىمْ ﴿ ،﴾الدُّ ْلِكَساِئّي، لِ اِبإْلِ
 .َوَخَلف اْلَعاِشر

َماَلِة للكسائي ِعْنَد اْلَوْقِف  :﴿َواآْلِخرَِة﴾  .داً احِ وَ  الً وْ قػَ اِبإْلِ
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ابن  قرأ :[ٖٛ]اآلية:﴾أََبداً  يَ عِ مَ ﴿
 وصبل. بفتح الياء ﴿َمِعَي﴾ حفصعامر، 
﴿َمِعي﴾  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .الياء إبسكاف
 قرأ :[ٖٛ]اآلية:﴾َعُدّواً  يَ عِ مِ ﴿
 وصبل. بفتح الياء ﴿َمِعَي﴾ حفص
﴿َمِعي﴾  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .الياء إبسكاف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ْدَغاـِ  :﴾أُْنزَِلْت ُسورَةٌ ﴿ * املدغم اسصغري:  .َوَخَلف اْلَعاِشرْلِكَساِئّي، لِ اِبإْلِ
نْػَيا﴿ * املمال: َماَلِة ﴾: الدُّ  .َوَخَلف اْلَعاِشرْلِكَساِئّي، لِ اِبإْلِ
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ِىَشاـ عند الوقف  قرأ :ونظًنه ﴾أَْغِنَياءُ ﴿

إبِِْبَداِؿ اهلَْمزَِة ألفا مع القصر، والتوسط، واملد، 
 والقصر. وتسهيلها ابلرـو مع املد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

َماَلِة ﴾: اْلَمْرَضى﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشرْلِكَساِئّي، لِ اِبإْلِ
َماَلِة ال﴾اءَ جَ ﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر بن ذكواف،: اِبإْلِ
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 قرأونظًنه:  [ٜٛ]اآلية:﴾السَّْوءِ ﴿

 األول:ِىَشاـ عند الوقف أبربعة أوجو 
النقل مع  اسثاين:النقل مع السكوف، 

 ، اإلدغاـ معهما   اسثاسث، واسرابع:الرـو
 .كذلك
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

َماَلِة ل :﴾َأْخَبارُِكمْ ﴿ * املمال:  اْلِكَساِئّي.دوري اِبإْلِ
َماَلِة لْلِكَساِئّي، : ، ﴿يَػْرَضى﴾﴾َوَمْأَواُىمْ ﴿وقفاً،  ﴾َوَسيَػَرى هللاُ ﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ
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ابن عامر،  قرأ: [ٖٓٔ:ية]اآل﴾َصبلَتكَ ﴿
 .ابْلمع، وكسر التاء ﴾كَ اتِ وَ لَ صَ ﴿ وشعبة
، فرادابإل﴾ َصبلَتكَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .ونصب التاء
 وشعبة ،ابن عامر قرأ: [ٙٓٔ:اآلية]﴾ُمْرَجْوفَ ﴿

 مزة مضمومة قبل الواو.ِب﴾ وفَ ئُ ُمْرجَ ﴿
 .﴾ بغًن اهلمزةُمْرَجْوفَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

َماَلِة لِ ﴾َواأْلَْنَصارِ ﴿ * املمال:  .اْلِكَساِئيّ  دوريّ : اِبإْلِ
َماَلِة : ﴾ وقفاً َفَسيَػَرى﴿ ،وقفاً  ﴾َعَسى﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشرْلِكَساِئّي، لِ اِبإْلِ

  



214 
 

 
 قرأ: [ٚٓٔ:ية]اآل﴾َوالَِّذيَن أنََُّذوا﴿

ُنذؼ الواو اليت  ﴾ينَ ذِ الَّ ﴿ ابن عامر
 .قبلها

 ﴾ينَ ذِ الَّ وَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .﴾ينَ ذِ الَّ ﴿إبثبات واو قبل 

َيانَُو﴾ َأسَّسَ ﴿ معاً:  [ٜٓٔ:يةآلا] بُػنػْ
ُب املوضعٌن،  ﴾سَ سِّ أُ ﴿ابن عامر  قرأ

 ﴾وُ نُ ايَ نػْ بػُ ﴿و، بضم اهلمزة، وكسر السٌن
 ابلرفع.
 ﴾َأسَّسَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

َيانَُو﴾و، بفتح اهلمزة، والسٌن  ﴿بُػنػْ
 .ابلنصب
ُشْعَبة  قرأ :[ٜٓٔ]اآلية:﴾افٍ وَ ضْ رِ وَ ﴿

 .بضم الراء﴾ افٍ وَ ضْ رُ ﴿وَ 
﴾ افٍ وَ ضْ رِ ﴿وَ  اأْلَْربَػَعةِ اَبِقي اْلُقرّاِء  قرأو
 .الراء بكسر

حفص،  قرأ: [ٜٓٔ:ية]اآل﴿ُجُرٍؼ﴾
 .بضم الراء﴿ُجُرٍؼ﴾  والكسائي

﴿ُجْرٍؼ﴾  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 إبسكاف الراء.

ببناء األوؿ للفاعل، والثاين  ﴾فَػيَػْقتُػُلوَف َويُػْقتَػُلوفَ ﴿ابن عامر، وعاصم  قرأ: [ٔٔٔ]اآلية:﴾فَػيَػْقتُػُلوَف َويُػْقتَػُلوفَ ﴿
 .؛ ببناء األوؿ للمفعوؿ، والثاين للفاعل﴾َويَػْقتُػُلوفَ  فَػيُػْقتَػُلوفَ ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشراْلِكَساِئّي،  قرأو للمفعوؿ.

َماَلِة لِْلِكَساِئّي، : ﴿تَػْقَوى﴾، ﴿اْشتَػَرى﴾، ﴿أَْوََب﴾ ،﴾التػَّْقَوى﴿ ﴾،اْلُْسىَن ﴿ * املمال:  .اْلَعاِشرَوَخَلف اِبإْلِ
َماَلةِ ﴿َىاٍر﴾:   للكسائي، وشعبة، وابن ذكواف ِنلفو. اِبإْلِ

َماَلِة  :﴾رِ انَ ﴿  .اْلِكَساِئيّ دوري لاِبإْلِ
َماَلِة : التػَّْورَاة﴾﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر َواْلِكَساِئّي، ْبن ذَْكَواف،اِل اِبإْلِ
َماَلِة  :ورموه ﴾ةَ نَّ اْلَْ ﴿  قوالً واحداً.عند الَوْقف ْلِكَساِئّي لِ اِبإْلِ
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 ىشاـ قرأ :معاً  [ٗٔٔ]اآلية:﴾ِإبْػرَاِىيم﴿

 بفتح اهلاء، وألف بعدىا. ﴾ـاِإبْػرَاىَ ﴿
﴾ بكسر ِإبْػرَاِىيم﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .اهلاء، وَيء بعدىا
 ﴾يَزِيغُ ﴿ حفص قرأ: [ٚٔٔ:ية]اآل﴾كاَد يَزِيغُ ﴿

 ابلياء التحتية.
 .ابلتاء الفوقية ﴾يغُ زِ تَ ﴿ اأْلَْربَػَعةِ اَبِقي اْلُقرّاِء  قرأو
 اْبن َعاِمر، َوحْفص قرأ: [ٚٔٔ]اآلية:﴾َرُءوؼٌ ﴿

 .إبثبات الواو بعد اهلمزة ﴾َرُءوؼٌ ﴿
ُنذؼ الواو  َرُؤٌؼ﴾﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .اليت بعد اهلمزة
 
 
 
 
 
 

َماَلِة  ﴾:َىَداُىمْ ﴾، ﴿ىَب رْ قػُ ﴿ * املَُمال: اِبإْلِ
 .َوَخَلف اْلَعاِشر ،لِْلِكَساِئيّ 
َماَلِة لِ ﴾َواأْلَْنَصارِ ﴿  .اْلِكَساِئيّ  دوريّ : اِبإْلِ
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 قرأ :[ٛٔٔ]اآلية:ْرُض﴾اأْلَ  مُ هِ يْ لَ ﴿عَ 
ُم َعَليػْهُ ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشر ،اْلِكَساِئيّ 

 ِبَضمِّ اهْلَاِء، وامليم َوْصبًل. ﴾ْرضُ اأْلَ 
َعَلْيِهُم ﴿ اأْلَْربَػَعةِ اَبِقي اْلُقرّاِء  قرأو

بكسر اهلاء، وضم امليم ﴾ ْرضُ اأْلَ 
يقفوف بكسر  كل القراء األربعةو َوْصبًل، 

 .اهلاء، وإسكاف امليم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

َماَلِة للكسائي ِعْنَد اْلَوْقِف  :، ﴿طَائَِفٌة﴾، ﴿َصِغرًَة﴾، ﴿َكِبًنًَة﴾﴾ةً فّ َكا﴿ * املمال:   .داً احِ وَ  الً وْ قػَ اِبإْلِ
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اْبن َعاِمر،  قرأ: [ٕٛٔ]اآلية:﴾َرُءوؼٌ ﴿
 .إبثبات الواو بعد اهلمزة ﴾َرُءوؼٌ ﴿ َوحْفص
ُنذؼ  َرُؤٌؼ﴾﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .الواو اليت بعد اهلمزة
 اْلِكَساِئيّ  قرأ :[ٜٕٔ]اآلية:﴾َوُىوَ ﴿

 إبسكاف اهلاء. ﴾وَ َوىْ ﴿
ِبَضمِّ ﴾ َوُىوَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 اهْلَاِء.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ْدَغاـِ ﴿أُْنزَِلْت ُسورٌَة﴾:  اسصَِّغري:املدغم *   .َوَخَلف اْلَعاِشرْلِكَساِئّي، لِ  اِبإْلِ
ْدَغاـِ ﴾مكُ اءَ جَ  دْ قَ لَ ﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر، َواْلِكَساِئّي، َشاـهلِِ  : اِبإْلِ

َماَلِة لُدورِّي اْلِكَساِئيّ  :﴿اْلُكفَّاِر﴾ * املَُمال:   .اِبإْلِ
َماَلِة  ﴾:مكُ اءَ جَ ﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر ،الْبن ذَْكَوافاِبإْلِ

َماَلِة : ﴿يَػرَاُكْم﴾  .َوَخَلف اْلَعاِشرْلِكَساِئّي، لِ اِبإْلِ
َماَلِة : ﴿ِغْلظًَة﴾  عند الوقف ابخلبلؼ.للكسائي اِبإْلِ
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JS 

 چٱ    ٻ ٻ ٻ  چ
  اسورتيني:بني
ابلبسملة بٌن  َعاِصم، َواْلِكَساِئيّ  قرأ

 السورتٌن.
السكت، »وجهٌن: ب اْبن َعاِمر قرأو
 .«والوصل

ابلوصل دوف  َخَلف اْلَعاِشر قرأو
 البسملة. 

 ابن عامر قرأ :[ٕ:ية]اآل﴾َلساِحرٌ ﴿
بكسر السٌن، وحذؼ  ﴾رٌ حْ سِ ﴿لَ 

 .األلف، وإسكاف الاء
 ﴾َلساِحرٌ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 بفتح السٌن، وألف بعدىا، وكسر الاء.
ابن  قرأ :[ٖ]اآلية:﴿َتذَكَُّروَف﴾

بتشديد  كَُّروَف﴾﴿َتذَّ عامر، وشعبة 
 الذاؿ.

 بتخفيف الذاؿ. ﴿َتذَكَُّروَف﴾ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
لُ ﴿ لُ ﴿حفص  قرأ: [٘:ية]اآل﴾يُػَفصِّ  .ابلياء التحتية على الغيب﴾ يُػَفصِّ
 .بنوف العظمة ﴾لُ صِّ فَ نػُ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .َوَخَلف اْلَعاِشر وشعبة، والكسائي، ،عامربن ال إِبمالة الراء :﴾الر﴿ * املمال:
َماَلِة : ﴾استوى﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشرلِْلِكَساِئّي، اِبإْلِ
َماَلِة  :﴾ارِ هَ النػَّ وَ ﴿  .اْلِكَساِئيّ  دوريلِ اِبإْلِ
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اْلِكَساِئّي،  قرأ :[ٜ]اآلية:﴾َٓنِْتِهُم األَنْػَهارُ ﴿

ِبَضمِّ اهْلَاِء، وامليم  ﴾َٓنِْتُهُم األَنْػَهارُ ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشر
 َوْصبلً.
  ﴾َٓنِْتِهُم األَنْػَهارُ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 أما عند اسرقفبكسر اهلاء، وضم امليم َوْصبًل، و
 فكلهم يكسروف اهلاء، ويسكنوف امليم.

ابن  قرأ: [ٔٔ:ية]اآل﴾َلُقِضَي ِإلَْيِهْم َأَجُلُهمْ ﴿
بفتح القاؼ، والضاد، وقلب الياء  ﴾ىضَ قَ لَ ﴿ عامر
 .ابلنصب ﴾مْ هُ لَ جَ أَ ﴿ قرأو ،ألفا

بضم ﴾ َلُقِضيَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
﴾ َأَجُلُهمْ ﴿ قرءواو ،القاؼ، وكسر الضاد، وفتح الياء

 .ابلرفع
 
 
 
 
 

نْػَيا﴿ * املمال: َماَلِة لْلِكَساِئّي،  :﴾َمْأَواُىمُ ﴿معاً،  ﴾َدْعَواُىمْ ﴿﴾، الدُّ  .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ
َماَلِة  ﴾:طُْغَياِِنِمْ ﴿  اْلِكَساِئّي.دوري لاِبإْلِ
َماَلِة ال ﴾:َجاَءتْػُهمْ وَ ﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر بن ذكواف،اِبإْلِ
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 ابن قرأ: [ٛٔ:ية]اآل﴾َعمَّا ُيْشرُِكوفَ ﴿

 .بياء الغيبة﴾ ُيْشرُِكوفَ ﴿ عامر، وعاصم
 َوَخَلف اْلَعاِشرالكسائي،  قرأو

 .بتاء اخلطاب ﴾ْشرُِكوفَ ﴿تُ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ْدَغاـِ  :﴾ كلوتُ ثْ بِ ﴿لَ  * املدغم اسصغري:  ْبن َعاِمر، َواْلِكَساِئّي.اِل اِبإْلِ
َماَلِة : َوتَػَعاىَل﴾﴿﴿تُػتػَْلى﴾، ﴿يُوَحى﴾، ﴿افْػتَػَرى﴾،  * املَُمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشرْلِكَساِئّي، لِ اِبإْلِ
َماَلِة ال ﴿َشاَء﴾:  .َوَخَلف اْلَعاِشر بن ذكواف،اِبإْلِ

 وابن ذكواف ِنلف عنو. ، والكسائي، وخلف العاشر،شعبةلابإلمالة  :﴿أَْدرَاُكم﴾
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 ابن عامر قرأ :[ٕٕ:ية]اآل﴾ُيَسًنُُِّكمْ ﴿

﴾ بياء مفتوحة، وبعدىا نوف ساكنة، وبعد مْ كُ ُر شُ نْ يػَ ﴿
 .النوف شٌن معجمة مضمومة

بياء  ﴾ُيَسًنُُِّكمْ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
مضمومة، وبعدىا سٌن مهملة مفتوحة، وبعدىا َيء 

 .مكسورة مشّددة
 بفتح ﴾َمتاعَ ﴿ حفص قرأ: [ٖٕ:ية]اآل﴾َمتاعَ ﴿

 .العٌن
 بضم العٌن.﴾ َمتاعُ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

َماَلِة ال ﴾:ُىمُ َجاءَ ﴿ ،﴾تْػَهاَجاءَ ﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشر بن ذكواف،اِبإْلِ
نْػَيا﴾ ﴾،َأذْمَاُىمْ ﴿ َماَلِة لِْلِكَساِئّي، : ، ﴿أاََتَىا﴾﴿الدُّ  .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ
َماَلِة ل :﴾ارِ دَ ﴿  اْلِكَساِئّي.دوري اِبإْلِ
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 الكسائي  قرأ: [ٕٚ:ية]اآل﴾ِقطَعاً ﴿

 .بسكوف الطاء ﴾عاً ِقطْ ﴿
 ﴾ِقطَعاً ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .بفتح الطاء
ُلوا﴿ ابن عامر،  قرأ :[ٖٓ:ية]اآل﴾تَػبػْ
ُلوا﴿ وعاصم ابلتاء املثناة الفوقية، والباء ﴾ تَػبػْ
 .املوحدة
 َوَخَلف اْلَعاِشرالكسائي،  قرأو

 بتاءين. ﴾والُ تػْ تػَ ﴿
اْبن  قرأ: معاً  [ٖٔ]اآلية:﴾تيِّ مَ الْ ﴿
بتخفيف الياء  ﴾تيْ مَ الْ ﴿َوُشْعَبة  َعاِمر،
 .ساكنة
 ﴾تيِّ مَ الْ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو 

 .مكسورة الياء بتشديد
ابن  قرأ: [ٖٖ]اآلية:﴾َربِّكَ  تُ مَ لِ كَ ﴿

 .األلف بعد امليم إبثبات﴾ تُ امَ لِ كَ ﴿ عامر
﴾ تُ مَ لِ كَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 ، ووقف الكسائي ابهلاء.بغًن ألف بعد امليم
 

﴾ ،﴾َفَكَفى﴿ اْلُْسىَن﴾،﴿ * املمال: َماَلِة لِْلِكَساِئّي، : ﴿َمْواَلُىُم﴾، ﴿فََأنَّ  .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ
َماَلِة ل :﴾ارِ نَّ ال﴿  اْلِكَساِئّي.دوري اِبإْلِ

َماَلِة  :ورموه ﴾﴿َوزََِيَدةٌ ﴾، ةِ نَّ اْلَْ ﴿﴿ِذلٌَّة﴾،   عند الَوْقف قوالً واحداً.ْلِكَساِئّي لِ اِبإْلِ
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 ابن عامر قرأ :[ٖ٘]اآلية:﴾يدِّ هِ  يَ ن الَّ مَّ أَ ﴿

 بفتح الياء واهلاء وتشديد الداؿ.﴿يَػَهدِّي﴾ 
بكسر الياء واهلاء  ﴿ِيِهدِّي﴾ شعبة قرأو

 .وتشديد الداؿ
الياء وكسر اهلاء  بفتح﴿يَِهدِّي﴾  حفص قرأو

 وتشديد الداؿ.
 ﴿يَػْهِدي﴾ َوَخَلف اْلَعاِشرالكسائي  قرأو

 .بفتح الياء وإسكاف اهلاء ؤنفيف الداؿ
َوَخَلف اْلِكَساِئّي،  قرأ: [ٖٚ]اآلية:﴾يقَ ْصدِ تَ ﴿
 .إبمشاـ الصاد صوت الزاي اْلَعاِشر
 .ابلصاد اخلالصة ابن عامر، وعاصم قرأو
 
 
 
 
 
 
 
 

َماَلِة  :، ﴿يُػْفتَػَرى﴾، ﴿افْػتَػرَاُه﴾﴾يُػْهَدى﴿ ﴾،فََأنَّ ﴿* املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشرلِْلِكَساِئّي، اِبإْلِ
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ابن  قرأ :[ٗٗ:ية]اآل﴾َولِكنَّ النَّاسَ ﴿

بتشديد ﴾ النَّاسَ  َولِكنَّ ﴿ عامر، وعاصم
 السٌن.بفتح ﴾ النَّاسَ ﴿النوف، و
 َوَخَلف اْلَعاِشرالكسائي،  قرأو

بتخفيف النوف  النَّاُس﴾ َولِكنِ ﴿
وإسكاِنا، ٍب كسرىا ٔنلصا من التقاء 

 بضم السٌن.﴾ النَّاسَ ﴿والساكنٌن، 
 حفص قرأ: [٘ٗ]اآلية:﴾ضَمُْشرُُىمْ ﴿

 .ابلياء التحية ﴾ضَمُْشرُُىمْ ﴿
﴾ ُشرُُىمْ ﴿رمَْ  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .ابلنوف

 الكسائي قرأ :[ٓ٘]اآلية:﴾مْ تُ يػْ أَ رَ أَ ﴿
  .اهلمزة الثانية املتوسطة ُنذؼ ﴾مْ تُ يػْ رَ أَ ﴿

 ﴾مْ تُ يػْ أَ رَ أَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 حمققة ُب الالٌن. اهلمزة إبثبات
اجتمع ُب ىذه  :[ٔ٘]اآلية:﴾آْلفآ﴿

الكلمة شمزة االستفهاـ وشمزة الوصل وقد 
وعلى  ،أٗنع القراء على إبقاء شمزة الوصل

تغيًنىا، ونقل عنهم ُب كيفية ىذا التغيًن 
 وجهاف:

 . مع إشباع املّد للساكنٌناألوؿ: إبداهلا ألفا 
 ميع القراء.، والوجهاف صحيحاف مقروء ِبما ْلمع القصر بينها وبٌن األلفتسهيلها الثاين: 

 ابلكسرة اخلالصة. اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو َواْلِكَساِئّي ابإلمشاـ. ،ِىَشاـ قرأ: [ٕ٘]اآلية:﴾ِقيلَ ﴿
 ﴾: ابإلدغاـ هلشاـ، والكسائي.﴿َىْل ُْنَْزْوفَ  * املدغم اسصغري:

َماَلِة ال، ﴿َشاَء﴾﴾اءَ جَ ﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشر بن ذكواف،: اِبإْلِ
َماَلِة لْلِكَساِئّي، ﴾أاََتُكمْ ، ﴿﴾َمَّت ﴿ َماَلِة لِ  :﴾ارِ هَ النػَّ ﴿. َوَخَلف اْلَعاِشر: اِبإْلِ  اْلِكَساِئّي. دورياِبإْلِ
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 ابن عامر قرأ: [ٛ٘]اآلية:﴾صَمَْمُعوفَ ﴿

 .بتاء اخلطاب﴾ َمُعوفَ ﴿ْنَْ 
 .بياء الغيب﴾ صَمَْمُعوفَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 لكّل القراء وجهاف:: [ٜ٘]اآلية:﴿ُقْل آُ﴾
الصة مع إشباع املّد للساكنٌن. إبداهلا ألفا خاألوؿ: 
والوجهاف تسهيلها بٌن بٌن مع القصر.  الثاين:

 صحيحاف، وقد قرأت ِبما.
 ﴾بُ يَػْعزِ ﴿الكسائي  قرأ: [ٔٙ:ية]اآل﴾يَػْعُزبُ ﴿

 بكسر الزاي.
 .بضم الزاي﴾ يَػْعُزبُ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
َخَلف  قرأ: [ٔٙ:ية]اآل﴾رَ بػَ كْ  أَ اَل ، وَ رَ غَ صْ  أَ اَل وَ ﴿
 .برفع الراء فيهما ﴾رُ بػَ كْ  أَ اَل ، وَ رُ غَ صْ  أَ اَل وَ ﴿ اْلَعاِشر
﴾ رَ بػَ كْ  أَ اَل ، وَ رَ غَ صْ  أَ اَل وَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .بفتح الراء فيهما
 
 
 
 

ْدَغاـِ ، ﴿ِإْذ تُِفيُضوَف﴾﴾مكُ تْ اءَ جَ  دْ قَ ﴿ * املدغم اسصغري:  .َوَخَلف اْلَعاِشر، َواْلِكَساِئّي، َشاـهلِِ  : اِبإْلِ
َماَلِة  ﴾:مكُ تْ اءَ جَ ﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشر ،الْبن ذَْكَوافاِبإْلِ

َماَلِة  وقفاً: ﴾َوُىًدى﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشرلِْلِكَساِئّي، اِبإْلِ
َماَلِة للكسائي ِعْنَد اْلَوْقِف  :﴾ةِ امَ يَ قِ الْ ﴿  .داً احِ وَ  الً وْ قػَ اِبإْلِ
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نْػَيا﴾، ﴿اْلُبْشَرى﴾ * املمال: َماَلِة لْلِكَساِئّي،  :﴿الدُّ  .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ
َماَلِة للكسائي ِعْنَد اْلَوْقِف  :﴿اآْلِخرَِة﴾  .داً احِ وَ  الً وْ قػَ اِبإْلِ
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ابن عامر،  قرأ :[ٕٚية:]اآل﴾ِإالَّ ﴿َأْجرَِي 

بفتح َيء اإلضافة وصبًل،  ﴾وحفص ﴿َأْجرَِي ِإالَّ 
 وإسكاِنا وقفاً.

 ﴾﴿َأْجرِي ِإالَّ  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو 
 إبسكاف َيء اإلضافة وصبل ووقفاً.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

َماَلِة ال ﴾:ُكمْ اءَ جَ ، َجاَءُىمُ َفَجاُءوُىم، ﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشر بن ذكواف،اِبإْلِ
َماَلِة لْلِكَساِئّي، ﴾ىموسَ ﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر: اِبإْلِ
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ابن عامر،  قرأ :[ٜٚ]اآلية:﴾اِحرٍ سَ ﴿
أبلف بعد السٌن، وكسر ﴾ اِحرٍ سَ ﴿ وعاصم

 .الاء خمففة
 َوَخَلف اْلَعاِشرالكسائي،  قرأو

بفتح الاء وتشديدىا، وألف  ﴾ارٍ حَّ سَ ﴿
 .بعدىا

: [ٚٛمعاً]اآلية: ﴾ُكمْ بُػُيوتَ ﴿﴾، بُػُيواتً ﴿
بضم  ﴾ُكمْ بُػُيوتَ ﴿، ﴾بُػُيواتً ﴿ َحْفص قرأ

 .فيهما الباء
، ﴾ُيواتً بِ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .بكسر الباء فيهما ﴾ُكمْ ُيوتَ بِ ﴿
 ابن عامر قرأ: [ٛٛ]اآلية:﴾الَُيِضلُّو ﴿

 .بفتح الياء ﴾اِضلُّو لَيَ ﴿
﴾ اَلُيِضلُّو ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .بضم الياء
 
 
 
 

َماَلِة ل :﴾اْلَكاِفرِينَ ﴿، ﴾ارٍ حَّ سَ ﴿ * املمال:  اْلِكَساِئّي.دوري اِبإْلِ
َماَلِة ال﴾اءَ جَ ﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر بن ذكواف،: اِبإْلِ

نْػَيا﴾﴿ُموَسى﴾ َماَلِة لْلِكَساِئّي،  :، ﴿الدُّ   .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ
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 ابن ذكواف قرأ: [ٜٛ:ية]اآل﴾َوال تَػتَِّبعافِّ ﴿

 بتخفيف النوف املكسورة. ﴾َوال تَػتَِّبعافِ ﴿
﴾ َوال تَػتَِّبعافِّ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .بتشديد النوف املكسورة
عامر، ابن  قرأ: [ٜٓ:ية]اآل﴾اَل  أَنَّوُ ﴿
 .بفتح اهلمزة ﴾وُ نَّ أَ ﴿ وعاصم
 ﴾وُ نَّ إِ ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشرالكسائي،  قرأو

 .بكسر اهلمزة
اجتمع ُب ىذه الكلمة  :[ٜٔ]اآلية:﴾آْلفآ﴿

شمزة االستفهاـ وشمزة الوصل وقد أٗنع القراء على 
وعلى تغيًنىا، ونقل عنهم ُب   ،إبقاء شمزة الوصل

 كيفية ىذا التغيًن وجهاف:
 . مع إشباع املّد للساكنٌناألوؿ: إبداهلا ألفا 

مع  بينها وبٌن األلفتسهيلها الثاين: 
، والوجهاف صحيحاف مقروء ِبما ْلميع القصر
 القراء.

ابن عامر،  قرأ: [ٜٗ]اآلية:﴾﴿َفْسَأؿِ 
إبسكاف السٌن، وبعدىا شمزة  ﴾﴿َفْسَأؿِ   وعاصم

 .توحة، وبعد اهلمزة البلـ املكسورةمف
  ، مع حذؼ اهلمزة ُب الالٌن.بنقل حركة اهلمزة إىل الساكن قبلها ﴾﴿َفَسلِ  َوَخَلف اْلَعاِشر ،اْلِكَساِئيّ  قرأو
 .األلف بعد امليم إبثبات﴾ تُ امَ لِ كَ ﴿ ابن عامر قرأ: [ٜٙ]اآلية:﴾تُ مَ لِ كَ ﴿
 ووقف الكسائي ابهلاء. .بغًن ألف بعد امليم﴾ تُ مَ لِ كَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

ْدَغاـِ هِلَشاـ، ؾَ َجاءَ  َلَقدْ ﴿ * املدغم اسصغري:  .َوَخَلف اْلَعاِشرَواْلِكَساِئّي، ﴾: اِبإْلِ
َماَلِة ال ﴾:ؾَ َجاءَ ﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشربن ذكواف، اِبإْلِ
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شعبة  قرأ: [ٓٓٔ:ية]اآل﴾َوصَمَْعلُ ﴿

 .بنوف العظمة ﴾لُ عَ ذمَْ وَ ﴿
﴾ َوصَمَْعلُ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .بياء الغيبة
 قرأ :[ٔٓٔ]اآلية:﴾انظُُروا لِ قُ ﴿
كسر البلـ ب ﴾ انظُُروا لِ قُ ﴿ عاصم
 .وصبل

 لُ قُ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .﴾ بضم البلـ وصبلانظُُروا

 قرأ :[ٖٓٔ]اآلية: ﴾ٌنَ نِ مِ ؤْ مُ الْ  نجِ نُ ﴿
إبسكاف  ﴾نجِ نُ ﴿ والكسائي ،حفص

 .النوف ؤنفيف اْليم
 ﴾جِّ نَ نػُ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .بفتح النوف وتشديد اْليم
 
 
 
 
 

نْػَيا﴾ * املمال: َماَلِة لِْلِكَساِئّي، : ﴿يَػتَػَوفَّاُكْم﴾، ﴿الدُّ  .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ
َماَلِة ال ﴿َشاَء﴾:  .َوَخَلف اْلَعاِشر بن ذكواف،اِبإْلِ
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 اْلِكَساِئيّ  قرأ :[ٚٓٔ]اآلية:﴾َوُىوَ ﴿

 إبسكاف اهلاء. ﴾وَ َوىْ ﴿
ِبَضمِّ ﴾ َوُىوَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 اهْلَاِء.

KS 

 چٱ    ٻ ٻ ٻ  چ
  اسورتيني:بني
ابلبسملة بٌن  َعاِصم، َواْلِكَساِئيّ  قرأ

 السورتٌن.
السكت، »وجهٌن: ب اْبن َعاِمر قرأو
 .«والوصل
 ابلوصل دوف البسملة.  َخَلف اْلَعاِشر قرأو
 
 
 
 
 
 

ْدَغاـِ َجاءَُكمْ  َوَلَقدْ ﴿ * املدغم اسصغري:  .َوَخَلف اْلَعاِشرَواْلِكَساِئّي، َشاـ، هلِ ﴾: اِبإْلِ
َماَلِة  ﴾:مَجاءَك﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشر ،البن ذكوافاِبإْلِ

َماَلِة : ، ﴿ُمَسمِّى﴾﴾يُوَحى﴾، ﴿اْىَتَدى﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشرلِْلِكَساِئّي، اِبإْلِ
 .َوَخَلف اْلَعاِشر وشعبة، والكسائي، ،عامربن ال إِبمالة الراء :﴾الر﴿
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 اْلِكَساِئيّ  قرأ :[ٚ]اآلية:﴾َوُىوَ ﴿

 إبسكاف اهلاء. ﴾وَ َوىْ ﴿
﴾ َوُىوَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 ِبَضمِّ اهْلَاِء.
 قرأ: [ٚ]اآلية:﴾رٌ حْ سِ ﴿

﴿َساِحٌر﴾  َوَخَلف اْلَعاِشرلكسائي، ا
 .تح السٌن وألف بعدىا وكسر الاءبف

ابن عامر، وعاصم  قرأو
بكسر السٌن وحذؼ  ﴾رٌ حْ سِ ﴿
 .لف وإسكاف الاءاأل

 
 
 
 
 
 
 
 
 

َماَلِة  :﴿يُوَحى﴾ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشرْلِكَساِئّي، لِ اِبإْلِ
َماَلِة  ﴾:اءَ جَ ﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر، البن ذكوافاِبإْلِ
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نْػَيا﴾،  * املَُمال: َماَلِة : ﴿افْػتَػَرى﴾﴿ُموَسى﴾، ﴿افْػتَػرَاُه﴾، ﴿الدُّ  .َوَخَلف اْلَعاِشرْلِكَساِئّي، لِ اِبإْلِ
َماَلِة لِْلِكَساِئيِّ : ﴿َوَرْ٘نًَة﴾ ورموه  بل خبلؼ.بِ َحاَلَة اْلَوْقِف اِبإْلِ
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اْبن  قرأ: [ٕٓ]اآلية:﴾فُ ُيَضاعَ ﴿

﴾ بتشديد العٌن، فُ ُيَضعَّ ﴿ َعاِمر
 .وحذؼ األلف

 اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
﴾ بتخفيف العٌن، وإثبات فُ ُيَضاعَ ﴿

 .األلف
ابن  قرأ :[ٕٗ]اآلية:﴿َتذَكَُّروَف﴾
بتشديد  كَُّروَف﴾﴿َتذَّ عامر، وشعبة 

 الذاؿ.
 اأْلَْربَػَعةِ اَبِقي اْلُقرّاِء  قرأو

 بتخفيف الذاؿ. ﴿َتذَكَُّروَف﴾
 قرأ[: ٕ٘:ية﴾]اآلِإيّنِ َلُكمْ ﴿

 ينّ أَ ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشر، الكسائي
 .بفتح اهلمزة﴾ مْ كُ لَ 

 يّنِ إِ ﴿ ابن عامر، وعاصم قرأو
 .بكسر اهلمزة ﴾مْ كُ لَ 

 قرأ :[ٕٛ]اآلية:﴾مْ تُ يػْ أَ رَ أَ ﴿
اهلمزة  ُنذؼ ﴾مْ تُ يػْ رَ أَ ﴿ الكسائي

  .الثانية املتوسطة
 حمققة ُب الالٌن. اهلمزة إبثبات ﴾مْ تُ يػْ أَ رَ أَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
َيتْ ﴿  .بفتح العٌن، ؤنفيف امليم﴾ َيتْ مِ فَػعَ ﴿ ابن عامر، وشعبة قرأ :[ٕٛ:ية]اآل ﴾فَػُعمِّ
َيتْ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو   .العٌن، وتشديد امليمبضم ﴾ فَػُعمِّ

ْدَغاـِ ﴾: ظُنُُّكمْ نَ  َبلْ ﴿ * املدغم اسصغري:  .والبد من الغنة حاؿ اإلدغاـ لكسائي،ل اِبإْلِ
َماَلِة لْلِكَساِئّي، ، ﴿َوآاَتين﴾، ﴿نَػَرى﴾معاً  ، ﴿نَػرَاَؾ﴾﴾َكاأْلَْعَمى﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشر: اِبإْلِ
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ابن عامر،  قرأ :[ٜٕية:]اآل﴾﴿َأْجرَِي ِإالَّ 

بفتح َيء اإلضافة وصبًل،  ﴾وحفص ﴿َأْجرَِي ِإالَّ 
 وإسكاِنا وقفاً.

إبسكاف  ﴾﴿َأْجرِي ِإالَّ  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو 
 َيء اإلضافة وصبل ووقفاً.

ابن عامر، وشعبة  قرأ :[ٖٓ]اآلية:﴿َتذَكَُّروَف﴾
 بتشديد الذاؿ. كَُّروَف﴾﴿َتذَّ 

بتخفيف  ﴿َتذَكَُّروَف﴾ اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ اَبِقي  قرأو
 الذاؿ.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ْدَغاـِ ﴾َدْلتَػَنااجَ  دْ قَ ﴿ * املدغم اسصغري:  .َوَخَلف اْلَعاِشر، َواْلِكَساِئّي، َشاـهلِِ  : اِبإْلِ
َماَلِة  :﴾افْػتَػرَاهُ ﴿ ،﴾أَرَاُكم﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشرلِْلِكَساِئّي، اِبإْلِ

َماَلِة  ﴾:َشاءَ ﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر ،الْبن ذَْكَوافاِبإْلِ
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حفص  قرأ: [ٓٗ:ية]اآل﴾ِمْن ُكلٍّ ﴿

 البلـ. تنوينب﴾ لٍّ كُ ﴿
 ﴾لِّ كُ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .برتؾ التنوين
ابن  قرأ: [ٔٗ:ية]اآل﴾جَمْراىا﴿

، بضم امليم﴾ راىاجمُْ ﴿ شعبة، و عامر
 وعدـ اإلمالة.

﴾ جَمْراىا﴿ اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  اَبِقي قرأو
 وإمالة األلف. بفتح امليم،

 اْلِكَساِئيّ  قرأ :[ٕٗ]اآلية:﴾يَ َوىِ ﴿
 إبسكاف اهلاء. ﴾يَ َوىْ ﴿

﴾ يَ َوىِ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 اهْلَاِء. ِبكسرِ 

عاصم  قرأ :[ٕٗ:ية]اآل﴾َي بُػيَنَّ ﴿
 .اإلضافة َيءبفتح  ﴾َي بُػيَنَّ ﴿

 ﴾َي بُػيَنِّ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
. وال خبلؼ ُب اإلضافة َيء بكسر

 تشديد الياء.
 قرأ: [ٗٗ]اآلية:معاً  ﴾ِقيلَ ﴿وَ 

 ابلكسرة اخلالصة ُب القاؼ. اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأوَواْلِكَساِئّي إبمشاـ كسرة القاؼ.  ،ِىَشاـ
 ىشاـ، والكسائي إبمشاـ كسر الغٌن ضّماً. قرأ: [ٗٗ]اآلية:﴿َوِغيَض﴾

 بكسر خالص. اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ و ، َوَخَلف اْلَعاِشرقرأه ابإلظهار ببل خبلؼ ابن عامر  ﴾:انَ عَ مَ  بْ كَ اْر ﴿ * املدغم اسصغري:
 الكسائي.ا عاصم، ابإلدغاـ قوال واحدا، وشم

َماَلِة ال﴾اءَ جَ ﴿ املمال:*   .َوَخَلف اْلَعاِشر بن ذكواف،: اِبإْلِ
َماَلِة لْلِكَساِئّي، ﴾َواَنَدى﴾، ﴿َوُمْرَساَىا﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر: اِبإْلِ
َماَلِة  :﴾اْلَكاِفرِينَ ﴿  اْلِكَساِئّي.دوري لاِبإْلِ
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 لَ َعمِ ﴿الكسائي  قرأ: [ٙٗ:ية]اآل﴾َعَمٌل َغيػْرُ ﴿

 .امليم، وفتح البلـبكسر ﴾ َغيػْرَ 
بفتح امليم، ﴾ َعَمٌل َغيػْرُ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .ورفع البلـ منونة
َواْلِكَساِئّي  ،ِىَشاـ قرأ: [ٛٗ]اآلية:﴾ِقيلَ ﴿

 ابإلمشاـ.
 ابلكسرة اخلالصة. اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 ﴾هِ َغًنِْ ﴿الكسائي  قرأ: [ٓ٘]اآلية:﴾إِلٍو َغيػْرُهُ ﴿

 .ِنفض الراء، وكسر اهلاء
رُهُ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو برفع اهلاء، وضم  ﴾َغيػْ

 .اهلاء
ابن عامر، وحفص  قرأ :[ٔ٘ية:]اآل﴾َأْجرَِي ِإالَّ ﴿

 بفتح َيء اإلضافة وصبًل، وإسكاِنا وقفاً. ﴾﴿َأْجرَِي ِإالَّ 
إبسكاف  ﴾﴿َأْجرِي ِإالَّ  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو 

 َيء اإلضافة وصبل ووقفاً.
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 قرأونظًنه:  [ٗ٘]اآلية:﴾ءٍ ِبُسو ﴿

 األول:ِىَشاـ عند الوقف أبربعة أوجو 
النقل مع  اسثاين:النقل مع السكوف، 

 ، اإلدغاـ معهما   اسثاسث، واسرابع:الرـو
كذلك؛ واعلم أنو يتعٌن حذؼ التنوين 

.  من املنوف عند الوقف عليو ابلرـو
 قرأ: [ٔٙ]اآلية:﴾إِلٍو َغيػْرُهُ ﴿

ِنفض الراء، وكسر  ﴾هِ َغًنِْ ﴿الكسائي 
 .اهلاء

 ﴾َغيػْرُهُ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .برفع اهلاء، وضم اهلاء

 
 
 
 
 
 
 
 

َماَلِة البن ذكواف ﴾:اءَ جَ ﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشر، اِبإْلِ
نْػَيا﴿﴿اْعتَػرَاَؾ﴾،  َهاانَ ﴿﴾، الدُّ َماَلِة لْلِكَساِئّي،  :﴾أَتَػنػْ  .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ
َماَلةِ ﴿َجبَّاٍر﴾:   ِلُدورِّي اْلِكَساِئّي. اِبإْلِ

َماَلِة للكسائي ِعْنَد اْلَوْقِف  :﴾ةِ امَ يَ قِ الْ ﴿  .داً احِ وَ  الً وْ قػَ اِبإْلِ
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﴾ مْ تُ يػْ رَ أَ ﴿ الكسائي قرأ :[ٖٙ]اآلية:﴾مْ تُ يػْ أَ رَ أَ ﴿
  .اهلمزة الثانية املتوسطة  ُنذؼ
 اهلمزة إبثبات ﴾مْ تُ يػْ أَ رَ أَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 حمققة ُب الالٌن.
 الكسائي قرأ: [ٙٙ:ية]اآل﴾َوِمْن ِخْزِي يَػْوِمِئذٍ ﴿

 .بفتح امليم ﴾ذٍ ئِ مَ وْ يػَ ﴿
 .بكسر امليم ﴾ذٍ ئِ مِ وْ يػَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

بغًن  ﴾ودَ ٖنَُ ﴿ حفص قرأ: [ٛٙ:ية]اآل﴾َٖنُودَ ﴿ِإفَّ 
 الداؿ. تنوين

، بتنوين الداؿ ﴾وداً ٖنَُ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .﴾ٖنودا﴿ ويبدؿ التنوين هلم حاؿ الوقف ألفا

الكسائي  قرأ :[ٛٙ:ية]اآل﴾ودَ مُ ثَ لِ ﴿بُػْعدًا 
 بكسر الداؿ مع التنوين. ﴾ودٍ مُ ثَ لِ ﴿

اؿ بفتح الد ﴾ودَ مُ ثَ لِ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .من غًن تنوين

 ﴾مٌ لْ سِ ﴿الكسائي  قرأ: [ٜٙ:ية]اآل﴾قاَؿ َسبلـٌ ﴿
اَبِقي  قرأو بكسر السٌن، وسكوف البلـ من غًن ألف.

بفتح السٌن، والبلـ، وإثبات ﴿َسبَلـٌ﴾  اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ 
 .ألف بعد البلـ

 فتح الباء.ب ﴾وبَ قُ عْ يػَ ﴿ حفصابن عامر، و  قرأ: [ٔٚ:ية]اآل﴾يَػْعُقوبَ ﴿
 ضم الباء.ب ﴾وبُ قُ عْ يػَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

ْدَغاـِ هِلَشاـ، تْ َجاءَ  َوَلَقدْ ﴿ * املدغم اسصغري:  .اْلَعاِشرَوَخَلف َواْلِكَساِئّي، ﴾: اِبإْلِ
َماَلِة لْلِكَساِئّي،  :، ﴿اِبْلُبْشَرى﴾﴾﴿آاَتين  * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ

َماَلِة ل :﴾ِىمْ رِ َيدَ ﴿﴿َدارُِكْم﴾،   اْلِكَساِئّي.دوري اِبإْلِ
َماَلِة البن ذكواف ﴾:تْ اءَ جَ ﴿﴿َجاَء﴾،   .َوَخَلف اْلَعاِشر، اِبإْلِ

 .َوَخَلف اْلَعاِشروالكسائي، ﴾: إبمالة الراء واهلمزة البن ذكواف، وشعبة، اءَ ﴿رَ 
َماَلِة للكسائي ِعْنَد اْلَوْقِف  :﴾ةً يفَ خِ ﴿   .داً احِ وَ  الً وْ قػَ اِبإْلِ
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ِىَشاـ  قرأ :[ٕٚ]اآلية:﴾ِلدُ أَأَ ﴿
تسهيل اهلمزة الثانية مع  األول: بوجهٌن

 ٓنقيقها مع اإلدخاؿ. اسثاين:اإلدخاؿ، 
 ابلتحقيق اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 مع عدـ اإلدخاؿ.
ابن  قرأ[: ٚٚ]اآلية:﴾﴿ِسيءَ 

عامر، والكسائي إبمشاـ كسر السٌن 
 ضّماً.
بكسر  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 خالص.
 
 
 
 
 
 
 
 

ْدَغاـِ ﴾اءَ جَ  دْ قَ ﴿ * املدغم اسصغري:  .َوَخَلف اْلَعاِشر، َواْلِكَساِئّي، َشاـهلِِ  : اِبإْلِ
َماَلِة  ﴾:اْلُبْشَرى﴿ ،﴾ََي َويْػَلَّت ﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشرلِْلِكَساِئّي، اِبإْلِ

َماَلِة  :﴿َجاَءْت﴾، ﴿َوَجاَءُه﴾﴿َجاَء﴾، ، ﴾ْتوُ اءَ جَ وَ ﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر ،الْبن ذَْكَوافاِبإْلِ
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الكسائي  قرأ: [ٗٛ]اآلية:﴾إِلٍو َغيػْرُهُ ﴿

 .ِنفض الراء، وكسر اهلاء ﴾هِ َغًنِْ ﴿
رُهُ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو برفع اهلاء،  ﴾َغيػْ

 .وضم اهلاء
ابن عامر،  قرأ: [ٚٛ:ية]اآل﴾كَ َصبلتُ أَ ﴿
 رفع التاء.ابْلمع، و  ﴾كَ اتُ وَ لَ صَ أَ ﴿ وشعبة
﴾ كَ َصبلتُ أَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .التاء رفع، و إلفراداب
 ﴾مْ تُ يػْ رَ أَ ﴿ الكسائي قرأ :[ٛٛ]اآلية:﴾مْ تُ يػْ أَ رَ أَ ﴿
  .اهلمزة الثانية املتوسطة  ُنذؼ
 إبثبات ﴾مْ تُ يػْ أَ رَ أَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 حمققة ُب الالٌن. اهلمزة

﴾ ابن عامر  قرأ: [ٛٛاآلية:]﴿تَػْوِفيِقي ِإالَّ
﴾ ﴿تَػْوِفيِقيَ  وإسكاِنا  وصبًل،َيء اإلضافة بفتح  ِإالَّ

 وقفاً.
﴾ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو  ﴿تَػْوِفيِقي ِإالَّ

 وقفاً.و  إبسكاف َيء اإلضافة وصبلً 
 
 

َماَلِة  ﴾:اءَ جَ ﴿ * املمال:  َوَخَلف اْلَعاِشر ،الْبن ذَْكَوافاِبإْلِ
َماَلِة  ﴾:أَنْػَهاُكمْ ﴿ ،﴾أَرَاُكم﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشرلِْلِكَساِئّي، اِبإْلِ
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ابن  قرأ :[ٕٜية:]اآل﴾﴿أََرْىِطي َأَعزُّ 

بفتح َيء اإلضافة  ﴾ذكواف ﴿أََرْىِطَي َأَعزُّ 
 وصبًل، وإسكاِنا وقفاً.

﴿أََرْىِطي  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو 
 إبسكاف َيء اإلضافة وصبل ووقفاً. ﴾أََعزُّ 

 شعبة قرأ: [ٖٜ]اآلية:﴾َمكانَِتُكمْ ﴿
 .النوف لف بعدأب﴾ ِتُكمْ َمكاانَ ﴿

 ﴾َمكانَِتُكمْ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 ذؼ األلف.ُن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .َباِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ ل[ وهُ أنََّذٕنُُّ وَ ] إبدغامهاو ْفص،لَ  إبظهار الذاؿ :﴾وهُ أنََّْذٕنُُ وَ ﴿ * املدغم اسصغري:
ْدَغاـِ ﴾بَِعَدْت َٖنُودُ ﴿  .َواْلِكَساِئيّ  ،ْبن َعاِمرال: اِبإْلِ

َماَلِة لْلِكَساِئّي، ﴿لَنَػرَاَؾ﴾، ﴿ُموَسى﴾ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشر: اِبإْلِ
َماَلِة البن ذكواف :﴿َجاَء﴾  .َوَخَلف اْلَعاِشر، اِبإْلِ

َماَلِة ل :﴾ِىمْ رِ َيَ دَ ﴿  اْلِكَساِئّي.دوري اِبإْلِ
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 ﴾يَ َوىْ ﴿ اْلِكَساِئيّ  قرأ :[ٕٓٔ]اآلية:﴾يَ َوىِ ﴿

 إبسكاف اهلاء.
 اهْلَاِء. بكسر﴾ يَ َوىِ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
، الكسائي قرأ [:٘ٓٔ﴾]اآلية:تِ َيَْ  ـَ وْ يػَ ﴿

 .الياء وصبل إبثبات ﴾ٌب َيَْ ﴿
الياء  ُنذؼ ﴾تِ َيَْ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 ُب الالٌن.
 وشعبةابن عامر،  قرأ: [ٛٓٔ:ية]اآل﴾ُسِعُدوا﴿

 .بفتح السٌن﴾ ِعُدواسَ ﴿
 .بضم السٌن﴾ ُسِعُدوا﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 
 
 
 
 
 
 
 

َماَلِة لْلِكَساِئّي، : ى﴾﴿اْلُقرَ  * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ
َماَلِة ال :، ﴿َشاَء﴾﴾َجاءَ ﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر بن ذكواف،اِبإْلِ
َماَلِة لفتح و ابِ  :﴾ُىمْ و زَادُ ﴿  .بن ذكوافالاإْلِ
َماَلِة ل :﴾ارِ النَّ ﴿  اْلِكَساِئّي.دوري اِبإْلِ
َماَلِة للكسائي ِعْنَد اْلَوْقِف  :﴿اآْلِخرَِة﴾﴿ظَاِلَمٌة﴾، ، ﴾ةِ امَ يَ قِ الْ ﴿  .داً احِ وَ  الً وْ قػَ اِبإْلِ
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ِىَشاـ عند  قرأ :ونظًنه ﴾َىُؤاَلءِ ﴿

مع ألفا املتطرفة الوقف إبِِْبَداِؿ اهلَْمزَِة 
القصر، والتوسط، واملد، وتسهيلها ابلرـو 

 والقصر. مع املد
 [:ٔٔٔ﴾]اآلية:امَّ لَ  بّلً كُ   فَّ إِ وَ ﴿
 بّلً كُ   فَّ إِ وَ ﴿ابن عامر وحفص  قرأو

 النوف وامليم. بتشديد﴾ امَّ لَ 
 َوَخَلف اْلَعاِشر، الكسائي قرأو

ٔنفيف و  النوف بتشديد ﴾امَ لَ  بّلً كُ   فَّ إِ وَ ﴿
 امليم.

﴾ امَّ لَ  بّلً كُ   فْ إِ وَ ﴿شعبة  قرأو
 .امليموتشديد  النوفبتخفيف 

 
 
 
 
 
 
 

َماَلِة لْلِكَساِئّي،  :﴾اْلُقَرى﴿، ﴾ذِْكَرى﴿وقفاً،  ﴾ُموَسى﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ
َماَلِة  :﴾ارِ هَ النػَّ ﴿  .اْلِكَساِئيّ  دوريلِ اِبإْلِ
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 شعبة قرأ: [ٕٔٔ]اآلية:﴾َمكانَِتُكمْ ﴿

 .لف بعد النوفأب﴾ ِتُكمْ َمكاانَ ﴿
ذؼ ُن ﴾َمكانَِتُكمْ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 األلف.

 ﴾﴿يُػْرَجعُ  َحْفص قرأ: [ٖٕٔ]اآلية:﴾﴿يُػْرَجعُ 
 .وفتح اْليم، ضم الياءب

، فتح الياءب ﴾﴿يَػْرِجعُ  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .اْليم كسرو 

عامر، ابن  قرأ: [ٖٕٔ]اآلية:﴾تَػْعَمُلوفَ ﴿
 .بتاء اخلطاب﴾ تَػْعَمُلوفَ ﴿ وحفص
بياء ﴾ ْعَمُلوفَ ﴿يػَ  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .الغيب

MS 

 چٱ    ٻ ٻ ٻ  چ
  اسورتيني:بني
 ابلبسملة بٌن السورتٌن. َعاِصم، َواْلِكَساِئيّ  قرأ
 .«السكت، والوصل»وجهٌن: ب اْبن َعاِمر قرأو
 ابلوصل دوف البسملة.  َخَلف اْلَعاِشر قرأو
 .بفتح التاء ﴾تَ بَ أَ  َيَ ﴿ابن عامر  قرأ: ُب القرآف الكرمي وردحيث و  [ٗ]األية:﴾تِ بَ  أَ َيَ ﴿
 .بكسر التاء ﴾تِ بَ أَ  َيَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 ابلتاء. ﴿ََي أََبت﴾ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ ووقف ، ابهلاء﴿ََي أَبَْو﴾  ابن عامروقف و 

َماَلِة البن ذكواف :، ﴿َجاَء﴾﴾َشاءَ ﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشر ،اِبإْلِ
َماَلِة  :﴾َوذِْكَرى﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشرْلِكَساِئّي، لاِبإْلِ
َماَلِة للكسائي ِعْنَد اْلَوْقِف  :﴾َواِحَدةً ﴿  .داً احِ وَ  الً وْ قػَ اِبإْلِ

 .َوَخَلف اْلَعاِشروشعبة، والكسائي،  ،عامربن إِبمالة الراء ال :﴿الر﴾
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َي ﴿ حفص قرأ :[٘:ية]اآل﴾َي بُػيَنَّ ﴿

 .اإلضافة َيءبفتح  ﴾بُػيَنَّ 
 ﴾َي بُػيَنِّ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
. وال خبلؼ ُب تشديد اإلضافة َيء بكسر
 الياء.

ابن  قرأ: [ٕٔ:ية]اآل﴾يَػْرَتْع َويَػْلَعبْ ﴿
﴾ ابلنوف فيهما مع ْلَعبْ نػَ ْرَتْع وَ عامر ﴿نػَ 

 سكوف العٌن.
﴾ يَػْرَتْع َويَػْلَعبْ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 ابلياء فيهما مع سكوف العٌن.
 
 
 
 
 
 
 

 
 

َماَلِة  :﴾ُرْؤََيؾَ ﴿ * املمال:  .اْلِكَساِئيّ دوري لاِبإْلِ
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َي ﴿ ابن عامر قرأ: [ٜٔ:ية]اآل﴾َي ُبْشرى﴿

بياء بعد األلف، مفتوحة وصبل، وساكنة  اَي﴾ُبْشرَ 
 .وقفا

بغًن َيء ﴾ َي ُبْشرى﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .إضافة بعد األلف األخًنة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ْدَغاـِ  :﴾َبْل َسوََّلتْ ﴿ * املدغم اسصغري:  .هِلشاـ، واْلِكَساِئيّ اِبإْلِ
ْدَغاـِ  :﴾َجاَءْت َسيَّارةٌ ﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشرْلِكَساِئّي، لِ اِبإْلِ

َماَلِة  :﴿َجاَءْت﴾، ﴾وااءُ جَ وَ ﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشر ،الْبن ذَْكَوافاِبإْلِ
َماَلِة  :، ﴿َعَسى﴾﴾َمثْػَواهُ ﴿ ،﴾اْشتَػرَاهُ ﴿، ﴿ََي ُبْشَرى﴾، ﴾فََأْدىَل ﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشرْلِكَساِئّي، لاِبإْلِ
َماَلِة لِْلِكَساِئيِّ ﴾: ةاعَ ضَ بِ ﴿  ِِنُْلٍف َعْنُو.َحاَلَة اْلَوْقِف اِبإْلِ

  



238 
 

 
ىشاـ  قرأ: [ٖٕ:ية]اآل﴾َىْيتَ ﴿

بكسر اهلاء، وشمزة ساكنة،  ﴾تَ ئْ ىِ ﴿
 .وفتح التاء

بكسر  ﴾يتَ ىِ ﴿ ابن ذكواف قرأو
 .اهلاء، وَيء ساكنة، واتء مفتوحة

 ﴾تَ يْ ىَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .بفتح اهلاء، وسكوف الياء، وفتح التاء

ابن  قرأ: [ٕٗ:ية]اآل﴾اْلُمْخَلِصٌنَ ﴿
 .بكسر البلـ﴾ ِصٌنَ اْلُمْخلِ ﴿ رعام

 اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .بفتح البلـ﴾ اْلُمْخَلِصٌنَ ﴿

 ﴾وَ َوىْ ﴿ اْلِكَساِئيّ  قرأ: ﴾َوُىوَ ﴿
 إبسكاف اهلاء.

﴾ َوُىوَ ﴿ اأْلَْربَػَعةِ اَبِقي اْلُقرّاِء  قرأو
 ِبَضمِّ اهْلَاِء.

 
 
 
 

ْدَغاـِ  :﴾َقْد َشَغَفَها﴿ * املدغم اسصغري:  .َوَخَلف اْلَعاِشر هِلشاـ، واْلِكَساِئّي،اِبإْلِ
َماَلِة  :﴾َمثْػَوايَ ﴿ * املمال:  .ِكَساِئيّ لْ دورّي الاِبإْلِ

 .َوَخَلف اْلَعاِشروالكسائي، : إبمالة الراء واهلمزة البن ذكواف، وشعبة، ، ﴿َرَءا َقِميَصُو﴾﴾بُػْرَىافَ ا ءَ ﴿رَّ 
َماَلِة  :﴾لَنَػرَاَىا﴿، ﴾فَػَتاَىا﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشرْلِكَساِئّي، لاِبإْلِ

  



239 
 

 
قرأ عاصم  :[ٖٔ]اآلية:﴿َوقَاَلِت اْخرُْج﴾

 بكسر التاء وصبلً. ﴿َوقَاَلِت اْخرُْج﴾
بضم  اْخرُْج﴾ ﴿َوقَاَلتُ  اأْلَْربَػَعةِ اَبِقي اْلُقرّاِء وقرأ 

 التاء وصبًل.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

َماَلِة لْلِكَساِئيّ اؾَ رَ ﴿نػَ ﴿أَرَاين﴾،  * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشر، ﴾: اِبإْلِ
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: قرأ [ٖٛ]اآلية:﴿آاَبِئي ِإبْػرَاِىيَم﴾

 ابن عامر ﴿آاَبِئَي ِإبْػرَاِىيَم﴾ بفتح الياء.
﴿آاَبِئي  اأْلَْربَػَعةِ  اَبِقي اْلُقرّاءِ وقرأ 

 ِإبْػرَاِىيَم﴾ بسكوف الياء.
ِىَشاـ  قرأ :[ٜٖ]اآلية: ﴾ْراَببٌ أَأَ ﴿
تسهيل اهلمزة الثانية مع  األول: بوجهٌن

 ٓنقيقها مع اإلدخاؿ.  اسثاين:اإلدخاؿ، 
ابلتحقيق  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 مع عدـ اإلدخاؿ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

َماَلِة لْلِكَساِئيّ ، ﴿لِلرُّْؤََي﴾﴾أََرى﴿﴾، فَأَنَساهُ ﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشر، : اِبإْلِ
َماَلِة لْلِكَساِئيّ ﴾: ُرْؤََييَ ﴿  .اِبإْلِ
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ابن عامر  قرأ: [ٙٗ]اآلية:﴿َلَعلِّي أَْرِجُع﴾

 ﴿َلَعلَِّي أَْرِجُع﴾ بفتح الياء.
﴿َلَعلِّي أَْرِجُع﴾  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 بسكوف الياء.
بفتح ﴾ َدأابً ﴿ حفص قرأ: [ٚٗ:ية]اآل﴾َدأابً ﴿
 اهلمزة.
إبسكاف ﴾ ابً َدأْ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 اهلمزة.

َوَخَلف الكسائي،  قرأ: [ٜٗ:ية]اآل﴾يَػْعِصُروفَ ﴿
 .بتاء اخلطاب﴾ ْعِصُروفَ ﴿تػَ  اْلَعاِشر
بياء ﴾ يَػْعِصُروفَ ﴿ ابن عامر، وعاصم قرأو
 .الغيبة

  ابن عامر، وعاصم قرأ: [ٓ٘]اآلية:﴾﴿َفْسأَْلوُ 
توحة، إبسكاف السٌن، وبعدىا شمزة مف ﴾﴿َفْسأَْلوُ 

 .وبعد اهلمزة البلـ الساكنة
بنقل  ﴾﴿َفَسْلوُ  َوَخَلف اْلَعاِشر ،اْلِكَساِئيّ  قرأو

، مع حذؼ اهلمزة ُب حركة اهلمزة إىل الساكن قبلها
 الالٌن.
 

 اسثاين:النقل مع السكوف،  األول:ِىَشاـ عند الوقف أبربعة أوجو  قرأاجملرور ونظًنه: [: ٔ٘﴿ُسوٍء﴾]اآلية:
 ، اإلدغاـ معهما كذلك؛ واعلم أنو يتعٌن حذؼ التنوين من املنوف عند الوقف عليو  اسثاسث، واسرابع:النقل مع الرـو

.  ابلرـو
َماَلِة ال ﴾:هُ َجاءَ ﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشر ذكواف،بن اِبإْلِ
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ابن عامر،  قرأ :[ٕٙ:ية]اآل﴾لِِفْتيانِوِ ﴿
ُنذؼ األلف، واتء  ﴾وِ تِ يَ تػْ فِ لِ ﴿ وشعبة

 .مكسورة بعد الياء
﴾ ِلِفْتيانِوِ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو 

أبلف بعد الياء، ونوف مكسورة بعد 
 .األلف

 قرأ: [ٖٙ:يوسف]﴾َنْكَتلْ ﴿
ابلياء  ﴾لْ تَ كْ يَ ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشرالكسائي، 

 .التحتية
 ﴾لْ تَ كْ نَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .ابلنوف

 
 
 
 
 
 
 
 

َماَلِة ال :﴿َوَجاَء﴾ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشر بن ذكواف،اِبإْلِ
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 ابن عامر، وشعبة قرأ :[ٗٙ:آية]﴾اِفظاً حَ ﴿

بكسر الاء وبدوف ألف بعدىا، وإسكاف  ﴾ظاً فْ حِ ﴿
 ؛الفاء

بفتح الاء،  ﴾اِفظاً حَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .وألف بعدىا، وكسر الفاء

 ﴾وَ َوىْ ﴿ اْلِكَساِئيّ  قرأ :[ٗٙ]اآلية:﴾َوُىوَ ﴿
 إبسكاف اهلاء.

 ِبَضمِّ اهْلَاِء.﴾ َوُىوَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

َماَلِة لْلِكَساِئّي، : ، ﴿آَوى﴾﴾َقَضاَىا﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ
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 اْلِكَساِئيّ  قرأ :[٘ٚ]اآلية:﴾ُهوَ ف﴿

 إبسكاف اهلاء. ﴾وَ هْ ف﴿
﴾ ُهوَ ف﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 ِبَضمِّ اهْلَاِء.
ابن  قرأ: [ٙٚ]اآلية:﴾َدَرجاتٍ ﴿

 .بغًن تنوين﴾ َدَرجاتِ ﴿ عامر
  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .بتنوين التاء﴾ َدَرجاتٍ ﴿
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ْدَغاـِ : ﴾َسَرؽَ  دْ قَ فػَ ﴿ اسصَِّغري:املدغم *   .َوَخَلف اْلَعاِشر، َواْلِكَساِئّي، َشاـهلِِ  اِبإْلِ
َماَلِة  ﴾:َجاءَ ﴿ * املَُمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشر ،البن ذكوافاِبإْلِ
َماَلِة لْلِكَساِئّي، ﴿نَػرَاَؾ﴾  .َوَخَلف اْلَعاِشر: اِبإْلِ
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 اْلِكَساِئيّ  قرأ :حيثما وردا ﴾ُهوَ ، فػَ  َوُىوَ ﴿

 إبسكاف اهلاء. ﴾وَ هْ َوْىَو ، فػَ ﴿
ِبَضمِّ ﴾ ُهوَ َوُىَو ، فػَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 اهْلَاِء.

  ابن عامر، وعاصم قرأ :[ٕٛ]اآلية:﴾﴿َواْسأؿِ 
توحة، إبسكاف السٌن، وبعدىا شمزة مف ﴾﴿َواْسَأؿِ 

 .وبعد اهلمزة البلـ املكسورة
بنقل  ﴾﴿َوَسلِ  َوَخَلف اْلَعاِشر، اْلِكَساِئيّ  قرأو

، مع حذؼ اهلمزة ُب حركة اهلمزة إىل الساكن قبلها
  الالٌن.

ابن عامر  قرأ: [ٙٛ]اآلية:﴿َوُحْزين ِإىَل﴾
 ﴿َوُحْزينَ ِإىَل﴾ بفتح الياء.

﴿َوُحْزين ِإىَل﴾ بسكوف  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 الياء.

 
 
 
 
 

ْدَغاـِ  :﴾َبْل َسوََّلتْ ﴿ * املدغم اسصغري:  .هِلشاـ، واْلِكَساِئيّ اِبإْلِ
﴾، ﴿ََي َأَسَفى﴾ * املمال: َماَلِة  :﴿َعَسى﴾ وقفاً، ﴿َوتَػَوىلَّ  .َوَخَلف اْلَعاِشرْلِكَساِئّي، لاِبإْلِ
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 قرأ :[ٜٓ]اآلية:﴾أَِإنَّكَ قَاُلوا ﴿

ىشاـ بتحقيق اهلمزتٌن، مع اإلدخاؿ 
 وعدمو.
بتحقيق  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 عدـ اإلدخاؿ.اهلمزتٌن مع 
 اْلِكَساِئيّ  قرأ :[ٕٜ]اآلية:﴾َوُىوَ ﴿

 إبسكاف اهلاء. ﴾وَ َوىْ ﴿
﴾ َوُىوَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 اهْلَاِء. ِبَضمِّ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

َماَلِة  :﴿مُّْزَجاٍة﴾ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشرْلِكَساِئّي، لاِبإْلِ
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ُب القرآف  وردحيث و  [ٓٓٔ]األية:﴾تِ بَ  أَ َيَ ﴿
 .بفتح التاء ﴾تَ بَ أَ  َيَ ﴿ابن عامر  قرأ: الكرمي
بكسر  ﴾تِ بَ أَ  َيَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .التاء
اَبِقي ووقف ، ابهلاء﴿ََي أَبَْو﴾  عامر ابنوقف و 

 ابلتاء. ﴿ََي أََبت﴾ اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ْدَغاـِ هِلَشاـ، َجَعَلَها َقدْ ﴿ * املدغم اسصغري:  .َوَخَلف اْلَعاِشرَواْلِكَساِئّي، ﴾: اِبإْلِ
َماَلِة  ﴾:َشاء﴿ ،﴾اءَ جَ ﴿ * املَُمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشر ،الْبن ذَْكَوافاِبإْلِ

نْػَيا﴾﴾آَوى﴿﴾، أَْلَقاهُ ﴿ َماَلِة لْلِكَساِئيّ ، ﴿الدُّ  .َوَخَلف اْلَعاِشر، : اِبإْلِ
َماَلِة لْلِكَساِئيّ ﴾: ُرْؤََييَ ﴿  .اِبإْلِ

َماَلِة للكسائي ِعْنَد اْلَوْقِف  :﴿َواآْلِخرَِة﴾  .داً احِ وَ  الً وْ قػَ اِبإْلِ
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 قرأ: [ٜٓٔ]اآلية:م﴾نُوِحي إِلَْيهِ ﴿
بنوف العظمة، وكسر  ﴾نُوِحي﴿حفص 

 .الاء
 ﴿يُوَحى﴾ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .ابلياء التحتية، وفتح الاء
بن ا قرأ :[ٜٓٔ]اآلية:﴾وفَ لُ قِ عْ تػَ ﴿
بتاء ﴾ وفَ لُ قِ عْ تػَ ﴿ عاصمو  عامر،

 .اخلطاب
 َوَخَلف اْلَعاِشرالكسائي،  قرأو

 .بياء الغيب﴾ وفَ لُ قِ عْ ﴿يػَ 
ابن  قرأ: [ٓٔٔ:ية]اآل﴾ُكِذبُوا﴿

 .بتشديد الذاؿ ﴾بُواُكذِّ ﴿ عامر
 ﴾ُكِذبُوا﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .بتخفيف الذاؿ
يَ ﴿ ابن  قرأ: [ٓٔٔ:ية]اآل﴾فَػُنجِّ

يَ ﴿ عاصمعامر، و  بنوف واحدة ﴾ فَػُنجِّ
مضمومة، وبعدىا جيم مشّددة، وبعد 

 .اْليم َيء مفتوحة
 اْلَعاِشرَوَخَلف الكسائي،  قرأو

 .بنونٌن: األوىل مضمومة، والثانية ساكنة، وبعد الثانية جيم خمففة، وبعد اْليم َيء مديّة ساكنة ﴾ينجِ نُ فػَ ﴿
 .إبمشاـ الصاد صوت الزاي َوَخَلف اْلَعاِشراْلِكَساِئّي،  قرأ: [ٔٔٔ]اآلية:﴾يقَ ْصدِ تَ ﴿
 .ابلصاد اخلالصة ابن عامر، وعاصم قرأو

َماَلِة لْلِكَساِئّي،  :﴾َوُىًدى﴿﴾، ﴿يُػْفتَػَرى﴾، ﴿اْلُقَرى﴾، يُوَحى﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ
َماَلِة ال :ُىْم﴾َجاءَ ﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر بن ذكواف،اِبإْلِ
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  OS 

 چٱ    ٻ ٻ ٻ  چ
  اسورتيني:بني
 ابلبسملة بٌن السورتٌن. َعاِصم، َواْلِكَساِئيّ  قرأ
 .«السكت، والوصل»وجهٌن: ب اْبن َعاِمر قرأو
 ابلوصل دوف البسملة.  َخَلف اْلَعاِشر قرأو
 ﴾وَ َوىْ ﴿ اْلِكَساِئيّ  قرأ :[ٖ]اآلية:﴾َوُىوَ ﴿

 إبسكاف اهلاء.
 ِبَضمِّ اهْلَاِء.﴾ َوُىوَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 ابن عامر، وحفص قرأ :[ٖ:ية]اآل﴾يُػْغِشي﴿

  .الشٌنإبسكاف الغٌن، ؤنفيف ﴾ يُػْغِشي﴿
بفتح الغٌن، ﴾ يشِّ يُػغَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .وتشديد الشٌن
 قرأ: [ٗ:ية]اآل﴾َوَزرٌْع َوزمَِيٌل ِصْنواٌف َوَغيػْرُ ﴿
 رفع.لاب﴾ َوَزرٌْع َوزمَِيٌل ِصْنواٌف َوَغيػْرُ ﴿ حفص
 ِنفض األربعة. ﴾َوَغًْنِ  ِصْنوافٍ  َوزمَِيلٍ  َوَزرْعٍ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
  ابلياء التحتية.﴾ ُيْسقى﴿ابن عامر، وعاصم  قرأ: [ٗ:ية]اآل﴾ُيْسقى﴿
 .ابلتاء﴾ ْسقى﴿تُ  الكسائي، وخلف العاشر قرأو
لُ ﴿ لُ ﴿ ابن عامر، وعاصم قرأ: [ٗ:ية]اآل﴾َونُػَفضِّ  .بنوف العظمة﴾ َونُػَفضِّ
لُ يػُ وَ ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشرالكسائي،  قرأو  .التحتية ابلياء﴾ َفضِّ
، ابإلخبار ُب األوؿ، واالستفهاـ ُب الثاين﴾ ِإذا ُكنَّا تُرااًب أَِإانَّ ﴿ابن عامر  قرأ: [٘]اآلية:﴾أَِإذا ُكنَّا تُرااًب أَِإانَّ ﴿

﴾ أَِإذا ُكنَّا تُرااًب ِإانَّ ﴿ الكسائي قرأو، دا وابن ذكواف ضمققها ببل إدخاؿمع اإلدخاؿ قوال واح الثانية وىشاـ ضمقق
 .ابالستفهاـ فيهما ﴾أَِإذا ُكنَّا تُراابً أَِإانَّ ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشرعاصم،  قرأو، ابالستفهاـ ُب األوؿ، واإلخبار ُب الثاين

ْدَغاـِ ﴾َعَجبٌ فػَ  تَػْعَجْب ﴿ اسصَِّغري:املدغم *   ْلِكَساِئّي.لِ  : اِبإْلِ
 ﴾ُمَسّمىً ﴿، ﴾اْستَػَوى﴿ .َوَخَلف اْلَعاِشر وشعبة، والكسائي، ،عامربن ال إِبمالة الراء :﴾املر﴿ * املمال:
َماَلِة : وقفاً، ﴿ُتْسَقى﴾ َماَلِة ل :﴾ارِ النَّ ﴿ .َوَخَلف اْلَعاِشرلِْلِكَساِئّي، اِبإْلِ  اْلِكَساِئّي.دوري اِبإْلِ
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 قرأ :[ٙ]اآلية:﴾قَػْبِلِهُم اْلَمُثبَلت﴿

 ﴾قَػْبِلِهُم اْلَمُثبَلت﴿ ابن عامر، وعاصم
 بكسر اهلاء، وضم امليم َوْصبلً. 

 َوَخَلف اْلَعاِشراْلِكَساِئّي،  قرأو
ِبَضمِّ اهْلَاِء، وامليم  ﴾قَػْبِلُهُم اْلَمُثبَلت﴿

 َوْصبلً.
يقفوف بكسر  كل القراء األربعةو 

 .اهلاء، وإسكاف امليم
 اْلِكَساِئيّ  قرأ :[ٖٔ]اآلية:﴾َوُىوَ ﴿

 إبسكاف اهلاء. ﴾وَ َوىْ ﴿
﴾ َوُىوَ ﴿ اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ اَبِقي  قرأو

 ِبَضمِّ اهْلَاِء.
 
 
 
 
 
 
 

َماَلِة ل :، ﴿اِبلنػََّهاِر﴾﴾ّنِْقَدارٍ ﴿ * املمال:  اْلِكَساِئّي.دوري اِبإْلِ
َماَلِة : ﴿أُنْػَثى﴾  .َوَخَلف اْلَعاِشرلِْلِكَساِئّي، اِبإْلِ
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ـْ َىْل َتْسَتِوي﴿ ابن عامر،  قرأ :[ٙٔ:ية]اآل﴾َأ
 .ابلتاء الفوقية﴾ َتْسَتِوي﴿ وحفص
ابلياء ﴾ ْسَتِوي﴿يَ  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .التحتية
 ﴾وَ َوىْ ﴿ اْلِكَساِئيّ  قرأ :[ٙٔ]اآلية:﴾َوُىوَ ﴿

 إبسكاف اهلاء.
 ِبَضمِّ اهْلَاِء.﴾ َوُىوَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 وشعبةابن عامر،  قرأ[: ٚٔ:ية﴾]اآليُوِقُدوفَ ﴿

 .بتاء اخلطاب﴾ وِقُدوفَ ﴿تُ 
 .بياء الغيبة﴾ يُوِقُدوفَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
بن عامر، ا قرأ [:ٛٔ]اآلية:﴾ِلَرِبُِِّم اْلُْسىَن ﴿

بكسر اهلاء، وضم امليم  ﴾ِلَرِبُِِّم اْلُْسىَن ﴿وعاصم 
 َوْصبًل. 
ُُم اْلُْسىَن ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشر، اْلِكَساِئيّ  قرأو  ﴾ِلَرِبِّ

 ِبَضمِّ اهْلَاِء، وامليم َوْصبًل.
يقفوف بكسر اهلاء، وإسكاف  كل القراء األربعةو 

 .امليم
 
 

 .َباِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ ل[ ًبُّ أنََّذ]أَفَ  إبدغامهاو ْفص،لَ  إبظهار الذاؿ :﴾أنََّْذًبُ أَفَ ﴿ * املدغم اسصغري:
َماَلِة  ﴾:ارِ النَّ ﴿، ﴾اْلَكاِفرِينَ ﴿ * املمال:  اْلِكَساِئّي.دوري لاِبإْلِ

َماَلِة لْلِكَساِئّي، ﴾َوَمْأَواُىمْ ﴿﴾، اأْلَْعَمى﴿، ﴾اْلُْسىَن ﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر: اِبإْلِ
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نْػَيا﴿، ﴾َأْعَمى﴿ * املمال: َماَلِة لْلِكَساِئّي، وقفاً  ﴾ُعْقَب ﴿﴾، الدُّ  .اْلَعاِشرَوَخَلف : اِبإْلِ
َماَلِة  ﴾:الدَّارِ ﴿  اْلِكَساِئّي.دوري لاِبإْلِ
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بن عامر، وعاصم ا قرأ [:ٖٓ]اآلية:﴾ِذيالَّ  َعَلْيِهمُ ﴿

 بكسر اهلاء، وضم امليم َوْصبًل. ﴾ ِذيالَّ  َعَلْيِهمُ ﴿
﴾ ِذيالَّ  مُ َعَليػْهُ ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشر، اْلِكَساِئيّ  قرأو

 َوْصبًل.ِبَضمِّ اهْلَاِء، وامليم 
يقفوف بكسر اهلاء، وإسكاف  كل القراء األربعةو 

 .امليم
عاصم ﴿َوَلَقِد  قرأ :[ٕٖ]اآلية:﴿َوَلَقِد اْستُػْهزَِئ﴾

 داؿ.ال كسراْستُػْهزَِئ﴾ ب
بضم  ﴿َوَلَقُد اْستُػْهزَِئ﴾ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 ووقف ىشاـ ﴿اْستُػْهزِي﴾ إببداؿ اهلمزة َيء. .الداؿ

 ﴾دُّواَوصَ ﴿ ابن عامر قرأ: [ٖٖ:ية]اآل﴾َوُصدُّوا﴿
 .بفتح الصاد

 .بضم الصاد  ﴾َوُصدُّوا﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 
 
 
 
 
 

 .َباِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ ل ﴾ذًبُّْ خَ أَ ﴿ إبدغامهاو ْفص،لَ  إبظهار الذاؿ :﴾ًبُْ ذْ خَ أَ ﴿ اسصَِّغري:املدغم * 
ْدَغاـِ  :﴾َبْل زُيِّنَ ﴿  َساِئّي.َواْلكِ  َشاـ،هلِِ  اِبإْلِ

نْػَيا﴾﴾طُوىَب ﴿ * املمال: َماَلِة لْلِكَساِئيّ ، ﴿اْلَمْوَتى﴾، ﴿هَلََدى﴾ وقفاً، ﴿الدُّ  .َوَخَلف اْلَعاِشر، : اِبإْلِ
َماَلِة ل :ِىْم﴾ارِ ﴿دَ   اْلِكَساِئّي.دوري اِبإْلِ
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عاصم،  قرأ: [ٜٖ:ية]اآل﴾َويُػْثِبتُ ﴿

إبسكاف الثاء، ؤنفيف الباء ﴾ َويُػْثِبتُ ﴿
 .املوحدة
﴾ تُ بِّ َويُػثػَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .بفتح الثاء، وتشديد الباء
 اْلِكَساِئيّ  قرأ :[ٔٗ]اآلية:﴾َوُىوَ ﴿

 إبسكاف اهلاء. ﴾وَ َوىْ ﴿
﴾ َوُىوَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 ِبَضمِّ اهْلَاِء.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

َماَلِة لْلِكَساِئّي، وقفاً  ﴾ُعْقَب ﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشر: اِبإْلِ
َماَلِة  :﴾الدَّارِ ﴿، ﴾اْلَكاِفرِينَ ﴿  اْلِكَساِئّي.دوري لاِبإْلِ
َماَلِة  ﴾:َجاَءؾَ ﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر ،البن ذكوافاِبإْلِ
َماَلِة للكسائي ِعْنَد اْلَوْقِف  :ورموه ﴾َوُذرِّيَّةً ﴿  .داً احِ وَ  الً وْ قػَ اِبإْلِ
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QS 
 چٱ    ٻ ٻ ٻ  چ

  اسورتيني:بني
 ابلبسملة بٌن السورتٌن. َعاِصم، َواْلِكَساِئيّ  قرأ
 .«السكت، والوصل»وجهٌن: ب اْبن َعاِمر قرأو
 ابلوصل دوف البسملة.  َخَلف اْلَعاِشر قرأو
 ﴾هللاُ ﴿ ابن عامر قرأ: [ٕ:ية]اآل﴾اّللَِّ الَِّذي﴿

 .برفع اهلاء وصبل، وابتداء
ابْلّر، حالة  ﴾هللاِ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .الوصل، واالبتداء
 ﴾وَ َوىْ ﴿ اْلِكَساِئيّ  قرأ :[ٗ]اآلية:﴾َوُىوَ ﴿

 إبسكاف اهلاء.
 ِبَضمِّ اهْلَاِء.﴾ َوُىوَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 
 
 
 
 

نْػَيا﴾، ﴿ُموَسى﴾﴾ىفَ كَ َو ﴿ * املَُمال: َماَلِة  :، ﴿الدُّ  .َوَخَلف اْلَعاِشر ،ْلِكَساِئيّ لِ اِبإْلِ
 .َوَخَلف اْلَعاِشر وشعبة، والكسائي، ،عامربن ال إِبمالة الراء :﴾الر﴿
َماَلِة  :﴾َصبَّارٍ ﴿، ﴾لِْلَكاِفرِينَ ﴿  .اْلِكَساِئيّ دوري لاِبإْلِ
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ْدَغاـِ  ﴾:ذَّفَ أتََ  ذْ إِ وَ ﴿ * املدغم اسصغري:  .َوَخَلف اْلَعاِشرَواْلِكَساِئّي،  ،َشاـهلِ  اِبإْلِ
َماَلِة لْلِكَساِئّي،  :، ﴿ُمَسمِّى﴾ وقفاً ﴾َأذَماُكم﴿، ﴾ُموَسى﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ

َماَلِة ال ﴾:َجاَءتْػُهمُ ﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر بن ذكواف،اِبإْلِ
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ِىَشاـ  قرأ: ونظًنه [ٛٔ]اآلية:﴾َشْيءٍ ﴿

النقل مع  األول:عند الوقف أبربعة أوجو 
،  اسثاين:السكوف،  اسثاسث، النقل مع الرـو

اإلدغاـ معهما كذلك؛ واعلم أنو  واسرابع:
يتعٌن حذؼ التنوين من املنوف عند الوقف 

.  عليو ابلرـو
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

َماَلِة  :﴾َوُيْسَقى﴾، ﴿فََأْوَحى﴿، ﴾َىَداانَ ﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشرلِْلِكَساِئّي، اِبإْلِ
َماَلةِ  :﴾َجبَّارٍ ﴿  .لدوري الكسائي اِبإْلِ
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َخَلَق السَّماواِت ﴿
الكسائي،  قرأ: [ٜٔ:ية]اآل﴾َواأْلَْرضَ 

أبلف بعد ﴾ قُ لِ اخَ ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشر
، اخلاء، وكسر البلـ، ورفع القاؼ

، ابخلفض﴾ السَّماواتِ ﴿و
 .ابخلفض﴾ َواأْلَْرضِ ﴿و

 ﴾قَ لَ خَ ﴿ بن عامر، وعاصما قرأو
 ،والقاؼ بفتح اخلاء والبلـ

ابلنصب ابلكسرة،  ﴾اتِ اوَ مَ السَّ ﴿و
 .ابلنصب ﴾ضَ رْ األَ ﴿و

 حفص قرأ :[ٕٕ]اآلية:﴾َكاَف ِلَ ﴿
 وصبل. بفتح الياء ﴾﴿ِلَ 

﴾ ﴿ِل  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .الياء إبسكاف

 قرأ :ونظًنه [ٕٗ]اآلية:﴾َماءِ ﴿السَّ 
ِىَشاـ عند الوقف إبِِْبَداِؿ اهلَْمزَِة ألفا مع 
القصر، والتوسط، واملد، وتسهيلها 

 والقصر. ابلرـو مع املد
 

َماَلِة  :﴾َىَداانَ ﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشرلِْلِكَساِئّي، اِبإْلِ
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اْبن  َعاِصم، وَ  قرأ :[ٕٙ]اآلية:﴾َخِبيثٍَة اْجتُػثَّتْ ﴿

 .التنوين وصبلً  بكسرذَْكَواف ِنلف عنو 
 .بضم التنوين وصبلً  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
ِىَشاـ عند  قرأ :ونظًنه [ٕٚ]اآلية:﴾َيَشاءُ ﴿

الوقف إبِِْبَداِؿ اهلَْمزَِة ألفا مع القصر، والتوسط، واملد، 
 والقصر. وتسهيلها ابلرـو مع املد

مرسومة ابلتاء، ووقف  :[ٕٛية:]اآل﴾نِْعَمتَ ﴿
 .﴾  ابهلاءنِْعَمواْلِكَساِئّي ﴿عليها 

﴾ نِْعَمتَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ ووقف عليها 
 .ابلتاء

ابن عامر،  قرأ: [ٖٔ]اآلية:﴾ِعَباِدَي الَِّذينَ لِ ﴿
 إبسكاف الياء َوْصبلً وَوْقفاً.  ﴾ِعَباِديلِ ﴿ والكسائي

بفتح  ﴾ِعَباِديَ لِ ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشر ،عاصم قرأو
 َوْصبًل، وإسكاِنا َوْقفاً.الياء 

 
 
 

 
 

نْػَيا﴾﴾ارٍ رَ قػَ ﴿ * املمال: َماَلِة لِ  :، ﴿الدُّ  .َوَخَلف اْلَعاِشر ،ْلِكَساِئيّ اِبإْلِ
َماَلِة لِ ﴿اْلبَػَواِر﴾، ﴿النَّاِر﴾  .اْلِكَساِئيّ  دوريّ : اِبإْلِ

َماَلِة للكسائي ِعْنَد اْلَوْقِف  :َوَعبَلنَِيًة﴾﴿  .داً احِ وَ  الً وْ قػَ اِبإْلِ
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 ىشاـ قرأ :[ٖ٘]اآلية:﴾ِإبْػرَاِىيم﴿

 بفتح اهلاء، وألف بعدىا. ﴾ـاِإبْػرَاىَ ﴿
﴾ ِإبْػرَاِىيم﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .بكسر اهلاء، وَيء بعدىا
ىشاـ  قرأ: [ٖٚ:ية]اآل﴾أَْفِئَدةً ﴿

بياء ساكنة مديّة  ﴾ةً يدَ ئِ فْ أَ ﴿ِنلف عنو 
 بعد اهلمزة.

 ﴾أَْفِئَدةً ﴿ اأْلَْربَػَعةِ  اَبِقي اْلُقرّاءِ  قرأو
، وىو الوجو الثاين بدوف َيء بعد اهلمزة

 «.هلشاـ»
اْبن  قرأ :[ٕٗ]اآلية:﴾َبَّ سَ ٓنَْ َواَل ﴿
 .بفتح السٌن ﴾َٓنَسَبَّ ﴿ َوَعاِصم َعاِمر،
 َوَخَلف اْلَعاِشرالكسائي  قرأو

 .بكسر السٌن ﴾َٓنِسَبَّ ﴿
 
 
 
 

 
َماَلةِ  :﴾، ﴿طَمَْفى﴾َأاَتُكموَ ﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشرْلِكَساِئّي، لِ  اِبإْلِ

َماَلِة ﴿َعَصاين﴾:   لِْلِكَساِئّي فقط.اِبإْلِ
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 ﴾وؿُ زُ تػَ لَ ﴿الكسائي  قرأ[: ٙٗ:ية﴾]اآللِتَػُزوؿَ ﴿

 .بفتح البلـ األوىل، ورفع الثانية
بكسر البلـ  ﴾وؿَ زُ تػَ لِ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .األوىل، ونصب الثانية
 َوَعاِصم اْبن َعاِمر، قرأ :[ٚٗ]اآلية:﴾َبَّ سَ ٓنَْ ﴿

 .بفتح السٌن ﴾َٓنَسَبَّ ﴿
بكسر  ﴾َٓنِسَبَّ ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشرالكسائي  قرأو
 .السٌن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

َماَلِة  :﴾ارِ ْلَقهَّ ا﴿ * املمال: دوري لاِبإْلِ
 .اْلِكَساِئيّ 
َماَلِة : ﴾َوتَػْغَشى﴿وقفاً،  ﴾َوتَػَرى﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشرْلِكَساِئّي، لاِبإْلِ

  



262 
 

 

SS 
 چٱ    ٻ ٻ ٻ  چ

  اسورتيني:بني
ابلبسملة بٌن  َعاِصم، َواْلِكَساِئيّ  قرأ

 السورتٌن.
السكت، »وجهٌن: ب اْبن َعاِمر قرأو
 .«والوصل
ابلوصل دوف  َخَلف اْلَعاِشر قرأو

 البسملة. 
﴾ اُرّنََ ﴿ عاصم قرأ: [ٕ:ية]اآل﴾ُرَّنا﴿

 .بتخفيف الباء
﴾ اُرّنََّ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 بتشديد الباء.
 قرأ :[ٖ]اآلية:َمُل﴾اأْلَ  َويُػْلِهِهمُ ﴿

 َمُل﴾اأْلَ  َويُػْلِهُهمُ ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشر ،اْلِكَساِئيّ 
 ِبَضمِّ اهْلَاِء، وامليم َوْصبًل.

 َويُػْلِهِهمُ ﴿ اأْلَْربَػَعةِ اَبِقي اْلُقرّاِء  قرأو
كل و بكسر اهلاء، وضم امليم َوْصبًل، َمُل﴾ اأْلَ 

يقفوف بكسر اهلاء، وإسكاف  القراء األربعة
 .امليم

 ﴾ةُ كَ ئِ بَل مَ الْ ﴿بفتح التاء، والنوف، والزاي مشّددة، و ﴾ؿُ زَّ نػَ تػَ ﴿ ابن عامر قرأ: [ٛ:ية]اآل﴾نُػنَػّزُِؿ اْلَمبلِئَكةَ ﴿
 .ابلرفع ﴾ةُ كَ ئِ بَل مَ الْ ﴿و ،بضم التاء، وفتح النوف، والزاي املشّددة ﴾ؿُ زَّ نػَ تػُ ﴿شعبة  قرأ. وابلرفع

بنونٌن: األوىل مضمومة، واألخرى مفتوحة، وكسر الزاي ﴾ نُػنَػّزِؿُ ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشرحفص، والكسائي،  قرأو
 .ابلنصب ﴾ةَ كَ ئِ بَل مَ الْ ﴿و، مشّددة

ْدَغاـِ ﴿َخَلْت ُسنَُّة﴾:  اسصَِّغري:املدغم *    .َوَخَلف اْلَعاِشرْلِكَساِئّي، لِ  اِبإْلِ
ْدَغاـِ ﴾: نُ رمَْ  َبلْ ﴿  .والبد من الغنة حاؿ اإلدغاـ لكسائي،ل اِبإْلِ

 .َوَخَلف اْلَعاِشر وشعبة، والكسائي، ،عامربن ال إِبمالة الراء :﴾الر﴿ * املمال:
  



263 
 

 
 َخَلف اْلَعاِشر قرأ: [ٕٕ]اآلية:﴾الّرََِيحَ ﴿
إبسكاف الياء، وحذؼ األلف اليت بعدىا، ﴾ ﴿الرِّيحَ 

  .على اإلفراد
بفتح الياء،  ﴾الّرََِيحَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .وألف بعدىا، على اْلمع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ْدَغاـِ هِلَشاـ، َجَعْلَنا َوَلَقدْ ﴿ * املدغم اسصغري:  .َوَخَلف اْلَعاِشرَواْلِكَساِئّي، ﴾: اِبإْلِ
َماَلِة ل :﴾رِ انَّ ﴿ املمال:*   اْلِكَساِئّي.دوري اِبإْلِ

َماَلِة لْلِكَساِئّي،  :﴾﴿َأىَب   .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ
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ابن  قرأ: [ٓٗ:ية]اآل﴾اْلُمْخَلِصٌنَ ﴿

 .بكسر البلـ﴾ ِصٌنَ اْلُمْخلِ ﴿ رعام
 اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .بفتح البلـ﴾ اْلُمْخَلِصٌنَ ﴿
ُشْعَبة  قرأ[: ٗٗ]اآلية:﴾ُجْزءٌ ﴿

 .بضم الزاي﴾ ءٌ ُجزُ ﴿
﴾ ُجْزءٌ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .إبسكاف الزاي
﴾ اوىَ لُ خُ ادْ  وفٍ يُ عُ وَ ﴿
 ،وشعبة ،ابن ذكواف قرأ :[ٙٗ_٘ٗ]اآلية:

 قرأو ،بكسر العٌن ﴾وفٍ يُ عِ وَ والكسائي ﴿
 .العٌن بضم ﴿َوُعُيوٍف﴾ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ 

ابن ذكواف وكسر التنوين وصبل 
اَبِقي اْلُقرّاِء التنوين وصبل  وضم ،وعاصم
 .اأْلَْربَػَعةِ 
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 ابن عامر، وعاصم قرأ: [ٙ٘:ية]اآل﴾يَػْقَنطُ ﴿

 .بفتح النوف﴾ يَػْقَنطُ ﴿
بكسر  ﴾طُ نِ قْ يػَ ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشر، ئيالكسا قرأو
 .النوف

َوَخَلف ، ئيالكسا قرأ : [ٜ٘]اآلية:﴾َلُمَنجُّوُىمْ ﴿
 .إبسكاف النوف ؤنفيف اْليم ﴾َلُمْنُجوُىمْ ﴿ اْلَعاِشر
بفتح النوف  ﴾َلُمَنجُّوُىمْ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .وتشديد اْليم
 ﴾انَ رْ دَ قَ ﴿شعبة  قرأ: [ٓٙ:ية]اآل﴾َقدَّْران﴿

 بتخفيف الداؿ.
بتشديد  ﴾َقدَّْران﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .الداؿ

 
 
 
 
 
 

ْدَغاـِ ﴾ِإْذ َدَخُلوا﴿ * املدغم اسصغري:  .َوَخَلف اْلَعاِشر ،َواْلِكَساِئيّ  ،ْبن َعاِمرال: اِبإْلِ
َماَلِة  :، ﴿َوَجاَء﴾﴾َجاءَ ﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشر ،البن ذكوافاِبإْلِ
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 َحْفص قرأ: [ٕٛ]اآلية:﴾بُػُيواتً ﴿

 بضم الباء. ﴾بُػُيواتً ﴿
 ﴾ُيواتً بِ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .بكسر الباء
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

َماَلِة لْلِكَساِئّي،  :﴾﴿َأْغىَن  * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ
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َوَخَلف اْلِكَساِئّي،  قرأ: [ٜٗ]اآلية:﴾فَاْصدَعْ ﴿
 .إبمشاـ الصاد صوت الزاي اْلَعاِشر
 .ابلصاد اخلالصة ابن عامر، وعاصم قرأو

US 

 چٱ    ٻ ٻ ٻ  چ
  اسورتيني:بني
 ابلبسملة بٌن السورتٌن. َعاِصم، َواْلِكَساِئيّ  قرأ
 .«السكت، والوصل»وجهٌن: ب اْبن َعاِمر قرأو
 ابلوصل دوف البسملة.  َخَلف اْلَعاِشر قرأو
عامر،  ابن قرأ: [ٖؤ:ية]اآلمعاً  ﴾َعمَّا ُيْشرُِكوفَ ﴿
 .بياء الغيبة﴾ ُيْشرُِكوفَ ﴿ وعاصم
بتاء  ﴾ْشرُِكوفَ ﴿تُ  َوَخَلف اْلَعاِشرالكسائي،  قرأو

 .اخلطاب
 
 
 
 
 

َماَلِة لْلِكَساِئّي،  :معاً  ﴾َوتَػَعاىَل ﴿﴾، أََتى﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ
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اْبن َعاِمر،  قرأ :[ٚ]اآلية:﴾َلَرُءوؼٌ ﴿
إبثبات الواو بعد  ﴾َلَرُءوؼٌ ﴿ َوحْفص

 .اهلمزة
 ﴿َلَرُؤٌؼ﴾ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .ُنذؼ الواو اليت بعد اهلمزة
اْلِكَساِئّي،  قرأ: [ٜ]اآلية:﴾َقْصدُ ﴿

 .إبمشاـ الصاد صوت الزاي َوَخَلف اْلَعاِشر
ابلصاد  ابن عامر، وعاصم قرأو
 .اخلالصة
شعبة  قرأ: [ٔٔ:ية]اآل﴾يُػْنِبتُ ﴿

 بنوف العظمة. ﴾تُ بِ نْ نػُ ﴿
 ﴾يُػْنِبتُ ﴿ اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ اَبِقي  قرأو

 .ابلياء التحتية
 َواْلَقَمَر َوالنُُّجوـُ َوالشَّْمَس ﴿

 ابن عامر قرأ: [ٕٔ:آية]﴾ُمَسخَّراتٌ 
 ﴾ُمَسخَّراتٌ  َوالنُُّجوـُ  َواْلَقَمرُ  َوالشَّْمسُ ﴿

 .برفع األمساء األربعة
 َواْلَقَمَر َوالنُُّجوـُ َوالشَّْمَس ﴿

 اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو. ﴾ُمَسخَّراتٌ  َوالنُُّجوـُ ﴿ ﴾ ورفعَواْلَقَمرَ َوالشَّْمَس ﴿حفص ابلنصب ُب  قرأو ﴾ُمَسخَّراتٌ 
 ﴾.﴿ُمَسخَّراتٍ وكسر اتء ابلنصب  ﴾َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر َوالنُُّجوـَ ُمَسخَّراتٍ ﴿

 ِبَضمِّ اهْلَاِء.﴾ َوُىوَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو إبسكاف اهلاء. ﴾وَ َوىْ ﴿ اْلِكَساِئيّ  قرأ :[ٗٔ]اآلية:﴾َوُىوَ ﴿
َماَلِة البن ذكواف :﴾َشاءَ ﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشر ،اِبإْلِ

َماَلِة لْلِكَساِئّي، وقفاً  ﴾﴿َوتَػَرى ،َداُكْم﴾هلََ ﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر: اِبإْلِ
َماَلِة للكسائي ِعْنَد اْلَوْقِف  ﴾:َوزِيَنةً ﴿  .داً احِ وَ  الً وْ قػَ اِبإْلِ
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ابن عامر، وشعبة  قرأ :[ٚٔ]اآلية:﴿َتذَكَُّروَف﴾

 بتشديد الذاؿ. كَُّروَف﴾﴿َتذَّ 
بتخفيف  ﴿َتذَكَُّروَف﴾ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 الذاؿ.

﴾ َيْدُعوفَ ﴿عاصم  قرأ: [ٕٓ:ية]اآل﴾َيْدُعوفَ ﴿
 .الغيبةبياء 

بتاء ﴾ ْدُعوفَ تَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .اخلطاب
 ،ِىَشاـ قرأ: وحيثما ورد [ٕٗ]اآلية:﴾ِقيلَ ﴿

 َواْلِكَساِئّي ابإلمشاـ.
 ابلكسرة اخلالصة. اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 
 
 
 
 
 
 
 

َماَلِة  :، ﴿َوأاََتُىُم﴾وقفاً  ﴿فَأََتى﴾﴿َوأَْلَقى﴾،  * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشرلِْلِكَساِئّي، اِبإْلِ
َماَلِة  ﴾:أَْوزَارِ ﴿  اْلِكَساِئّي.دوري لاِبإْلِ
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َخَلف  قرأ: [ٕٖوٕٛ:ية]اآل﴾تَػتَػَوفَّاُىمُ ﴿
ُب املوضعٌن ابلياء  ﴾تَػَوفَّاُىمُ يػَ ﴿ اْلَعاِشر
 .التحتية
ُب  ﴾تَػتَػَوفَّاُىمُ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .املوضعٌن أيضا ابلتاء الفوقية
ِىَشاـ  قرأ: ونظًنه [ٕٛ]اآلية:﴾ءٍ ُسو ﴿

النقل مع  األول:عند الوقف أبربعة أوجو 
،  اسثاين:السكوف،  اسثاسث، النقل مع الرـو

اإلدغاـ معهما كذلك؛ واعلم أنو  واسرابع:
يتعٌن حذؼ التنوين من املنوف عند الوقف 

.  عليو ابلرـو
ابن عامر،  قرأ: [ٖٖ]اآلية:﴾أَتْتِيَػُهمُ ﴿
 .ابلتاء﴾ أَتْتِيَػُهمُ ﴿ وعاصم
 َوَخَلف اْلَعاِشرالكسائي،  قرأو

 .ابلياء﴾ تِيَػُهمُ ﴿َيَْ 
 ،ِىَشاـ قرأ: [ٖٓ]اآلية:﴾ِقيلَ ﴿وَ 

 َواْلِكَساِئّي ابإلمشاـ.
ابلكسرة  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 اخلالصة.
َماَلِة  :﴾اْلَكاِفرِينَ ﴿ * املمال:  اْلِكَساِئّي.دوري لاِبإْلِ

نْػَيا﴾﴾ لدى الوقفَمثْػَوى﴿، ﴾بَػَلى﴿معاً،  ﴾تَػتَػَوفَّاُىمُ ﴿ َماَلِة ل :، ﴿الدُّ  .َوَخَلف اْلَعاِشرْلِكَساِئّي، اِبإْلِ
َماَلِة للكسائي ِعْنَد اْلَوْقِف  :، ﴿اآلِخرَِة﴾ ورموشما﴾َحَسَنةٌ ﴿  .داً احِ وَ  الً وْ قػَ اِبإْلِ
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 فِ أَ عاصم ﴿ قرأ :[ٖٙ]اآلية:﴾وا هللادُ بُ اعْ  فِ أَ ﴿

 .النوف كسر﴾ بوادُ بُ اعْ 
 .بضم النوف ﴾وادُ بُ اعْ  فُ أَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
﴾ ﴿يُػْهَدى ابن عامر قرأ :[ٖٚ]اآلية:﴾يدِ هْ يػَ  اَل ﴿

 .فتح الداؿ وألف بعدىاو  ،بفتح الياء
 ،الياء بفتح ﴾يدِ هْ يػَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .داؿ وَيء بعدىاوكسر ال
 ، والكسائياْبن َعاِمر قرأ: [ٓٗ]اآلية: ﴾فَػَيُكوفُ ﴿

  .بنصب النوف ﴾فَػَيُكوفَ ﴿عند الوصل 
 ابلرفع. ﴿فَػَيُكوُف﴾ َوَخَلف اْلَعاِشرعاصم،  قرأو
 
 
 
 
 
 
 

 
 

َماَلِة البن ذكواف :﴾َشاءَ ﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشر ،اِبإْلِ
نْػَيا﴾ ﴾َىَدى﴿ َماَلِة  :وقفاً، ﴿ُىَداُىْم﴾، ﴿بَػَلى﴾، ﴿الدُّ  .َوَخَلف اْلَعاِشرْلِكَساِئّي، لاِبإْلِ
َماَلِة ورموه ﴾لةُ بَل ضَّ ال﴿  عند الوقف قوالً واحًدا.لِْلِكَساِئيِّ : اِبإْلِ
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 قرأ: [ٖٗ]اآلية:م﴾نُوِحي إِلَْيهِ ﴿

بنوف العظمة، وكسر  ﴾نُوِحي﴿حفص 
 .الاء

 ﴿يُوَحى﴾ اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ اَبِقي  قرأو
 .ابلياء التحتية، وفتح الاء

ابن عامر،  قرأ: [ٖٗ]اآلية:﴾﴿َفْسأَُلوا
إبسكاف السٌن،  ﴾﴿َفْسأَُلوا  وعاصم

توحة، وبعد اهلمزة البلـ وبعدىا شمزة مف
 .املضمومة

 َوَخَلف اْلَعاِشر ،اْلِكَساِئيّ  قرأو
بنقل حركة اهلمزة إىل الساكن  ﴾﴿َفَسُلوا

 ، مع حذؼ اهلمزة ُب الالٌن.قبلها
 قرأ :[٘ٗ]اآلية:﴾ْرضَ اأْلَ  ِِبِمُ ﴿

ْرُض﴾ اأْلَ  مُ ِبُِ ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشراْلِكَساِئّي، 
 ِبَضمِّ اهْلَاِء، وامليم َوْصبًل.

 ِِبِمُ ﴿ ابن عامر، وعاصم قرأو
بكسر اهلاء، وضم امليم َوْصبًل، ْرُض﴾ اأْلَ 
فكلهم يكسروف اهلاء،  عند اسرقف أماو

 ويسكنوف امليم.
 اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو الواو بعد اهلمزة.إبثبات  ﴾َلَرُءوؼٌ ﴿ ابن عامر، وحفص قرأ :[ٚٗ]اآلية:﴾َلَرُءوؼٌ ﴿

 ُنذؼ الواو اليت بعد اهلمزة. ﴿َلَرُؤٌؼ﴾
بياء ﴾ ْوايَػرَ ﴿ ابن عامر، وعاصم قرأو. اخلطاببتاء ﴾ ْوارَ ﴿تػَ  اْلَعاِشرَوَخَلف اْلِكَساِئّي،  قرأ :[ٛٗ]اآلية:﴾ْوايَػرَ ﴿

 .الغيبة
َماَلِة  :﴿يُوَحى﴾ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشرْلِكَساِئّي، لِ اِبإْلِ
َماَلِة للكسائي ِعْنَد اْلَوْقِف  :﴾ةُ كَ ئِ بَل مَ لْ َوا﴿﴿َدابٍَّة﴾،   .داً احِ وَ  الً وْ قػَ اِبإْلِ
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َوْىَو ﴿ اْلِكَساِئيّ  قرأ :حيثما وردا ﴾ُهوَ ، فػَ  ﴿َوُىوَ 

 إبسكاف اهلاء. ﴾وَ هْ ، فػَ 
ِبَضمِّ ﴾ ُهوَ َوُىَو ، فػَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 اهْلَاِء.

ِىَشاـ عند  قرأونظًنه:  [ٓٙ]اآلية:﴾السَّْوءِ ﴿
 اسثاين:النقل مع السكوف،  األول:الوقف أبربعة أوجو 
 ، اإلدغاـ معهما   واسرابع:اسثاسث، النقل مع الرـو

 كذلك
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

َماَلِة  :﴿اْلُْسىَن﴾، ﴿َوُىًدى﴾، وقفاً  ى﴾َعَلى﴾، ﴿ُمَسمِّ ﴿يَػتَػَواَرى﴾، ﴿اأْلَ ، ﴾اِبأْلُنْػَثى﴿ * املمال: اِبإْلِ
 .َوَخَلف اْلَعاِشرْلِكَساِئّي، ل

َماَلِة اِلْبِن ذَْكَواف،  ﴾:اءَ جَ ﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ
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ابن  قرأ: [ٙٙ:ية]اآل﴾ُنْسِقيُكمْ ﴿

ابلنوف  ﴾مْ يكُ قِ سْ نَ ﴿ عامر، وشعبة
 .املفتوحة
﴾ ُنْسِقيُكمْ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .ابلنوف املضمومة
 َحْفص قرأ: [ٛٙ]اآلية:﴾بُػُيواتً ﴿

 بضم الباء. ﴾بُػُيواتً ﴿
 ﴾ُيواتً بِ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .بكسر الباء
ابن  قرأ: [ٛٙ:يةاآل]﴾يَػْعرُِشوفَ ﴿

 بضم الراء. ﴾ُشوفَ يَػْعرُ ﴿ ، وشعبةعامر
 ﴾ُشوفَ يَػْعرِ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .بكسر الراء
ِىَشاـ عند  قرأ :[ٔٚ]اآلية:﴾اءٌ َسوَ ﴿

الوقف إبِِْبَداِؿ اهلَْمزَِة ألفا مع القصر، 
 والتوسط، واملد، وتسهيلها ابلرـو مع املد

 والقصر.
 شعبة قرأ: [ٔٚ:ية]اآل﴾صَمَْحُدوفَ ﴿

 .ابلتاء الفوقية ﴾وفَ دُ حَ ْنَْ ﴿
 .بياء الغيب﴾ صَمَْحُدوفَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .﴾  ابهلاءِنْعَموَوبِ اْلِكَساِئّي ﴿مرسومة ابلتاء، ووقف عليها  :[ٕٚ]اآلية:﴾ِنْعَمتِ َوبِ ﴿

 .﴾ ابلتاءِنْعَمتِ َوبِ ﴿ اأْلَْربَػَعةِ اَبِقي اْلُقرّاِء ووقف عليها 
  .للكسائي ابإلمالة :﴾ايَ حْ أَ فَ ﴿ * املمال:
َماَلِة لْلِكَساِئّي،  :، ﴿يَػتَػَوفَّاُكْم﴾﴾﴿َوأَْوَحى  .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ
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 اْلِكَساِئيّ  قرأ :حيثما وردا ﴾َوُىوَ ، ُهوَ ﴿فػَ 

 إبسكاف اهلاء. ﴾َوْىوَ  ،فَػْهوَ ﴿
ِبَضمِّ  ﴾َوُىوَ ، ُهوَ ﴿فػَ  اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ اَبِقي  قرأو
 اهْلَاِء.

  اْلِكَساِئيّ  قرأ :[ٛٚ]اآلية:﴾أُمََّهاِتُكمْ بُطُوِف ﴿
وىذا ُب حاؿ وصل  ؛بكسر اهلمزة ﴾مََّهاِتُكمْ إِ ﴿
، أما ُب حالة االبتداء «أمهاتكم»ػب «بطوف»
 .بضم اهلمزة أفيقر  «أمهاتكم»ػب

بضم  ﴾أُمََّهاِتُكمْ ﴿ اأْلَْربَػَعةِ اَبِقي اْلُقرّاِء  قرأو
 ُب الالٌن. اهلمزة

َوَخَلف ، ابن عامر قرأ :[ٜٚ]اآلية:﴾ْوايَػرَ ﴿
، عاصم قرأو. اخلطاببتاء ﴾ ْوارَ ﴿تػَ  اْلَعاِشر

 .بياء الغيبة﴾ ْوايَػرَ ﴿ والكسائي
 
 
 
 
 
 

َماَلِة ﴾: َمْواَلهُ ﴿ * املَُمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشرْلِكَساِئّي، لِ اِبإْلِ
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 قرأ: [ٓٛ]اآلية:﴾، بُػُيواتً ُكمْ بُػُيوتِ ﴿
 بضم الباء ﴾بُػُيواتً  ،ُكمْ بُػُيوتِ ﴿ َحْفص
 .فيهما

 ،ُكمْ ُيوتِ بِ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .بكسر الباء فيهما ﴾ُيواتً بِ 

مرسومة  :[ٖٛ]اآلية:﴾نِْعَمتَ ﴿
﴾  نِْعَمواْلِكَساِئّي ﴿ابلتاء، ووقف عليها 

 .ابهلاء
 اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ ووقف عليها 

 .﴾ ابلتاءنِْعَمتَ ﴿
 
 
 
 
 
 
 
 
 

َماَلِة  :، ﴿َوَأْشَعارَِىا﴾﴾َوأَْواَبرَِىا﴿ * املمال:  اْلِكَساِئّي.دوري لاِبإْلِ
 ﴾َرَءا﴿، أما حالة الوقف على َوَخَلف اْلَعاِشرشعبة، والكسائي،  إبمالة الراء وحدىا  :وصبلً  ﴾ِذينَ ﴿َرَءا الَّ 

 .َوَخَلف اْلَعاِشروالكسائي، ابن ذكواف، وشعبة، فأماؿ الراء واهلمزة معاً 
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ِىَشاـ عند  قرأ :ونظًنه [ٜٛ]اآلية:﴾َىُؤاَلءِ ﴿

ألفا مع القصر، والتوسط،  الثانية الوقف إبِِْبَداِؿ اهلَْمزَةِ 
 والقصر. واملد، وتسهيلها ابلرـو مع املد

ابن عامر، وشعبة  قرأ :[ٜٓ]اآلية:﴿َتذَكَُّروَف﴾
 بتشديد الذاؿ. كَُّروَف﴾﴿َتذَّ 

بتخفيف  ﴿َتذَكَُّروَف﴾ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 الذاؿ.

ِىَشاـ عند  قرأ: ونظًنه [ٜٛ]اآلية:﴾َشْيءٍ ﴿
النقل مع السكوف،  األول:الوقف أبربعة أوجو 

،  اسثاين: اإلدغاـ  اسثاسث، واسرابع:النقل مع الرـو
معهما كذلك؛ واعلم أنو يتعٌن حذؼ التنوين من 

.  املنوف عند الوقف عليو ابلرـو
 
 
 
 

 
 

ْدَغاـِ َعْلُتمُ جَ  َقدْ وَ ﴿ * املدغم اسصغري:  .َوَخَلف اْلَعاِشرَواْلِكَساِئّي، َشاـ، هلِ ﴾: اِبإْلِ
َماَلِة لْلِكَساِئّي،  :﴾﴿أَْرىَب ، ﴾َويَػنػَْهى﴿، ﴾اْلُقْرىَب ﴿﴿َوُبْشَرى﴾، ، وقفاً  ﴾َوُىًدى﴿ * املمال: َوَخَلف اِبإْلِ

 .اْلَعاِشر
َماَلِة ال :﴿َشاَء﴾  .َوَخَلف اْلَعاِشر بن ذكواف،اِبإْلِ

َماَلِة  :ورموه ﴾﴿أُمَّة  عند الَوْقف قوالً واحداً.ْلِكَساِئّي لِ اِبإْلِ
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عاصم،  قرأ[: ٜٙ:ية﴾]اآلَولََنْجزَِينَّ ﴿
بنوف ﴾ َولََنْجزَِينَّ ﴿ِنلف عنو  ذكوافوابن 

 .العظمة
 ﴾نَّ يَ زِ جْ يَ لَ وَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .ذكوافوىو الوجو الثاين البن  ؛بياء الغيب
اتفق القراء على قراءة  * ينبيه:

 .ابلنوف [ٜٚ]اآلية:﴾مْ هُ نػَّ يػَ زِ جْ نَ لَ وَ ﴿
 اْلِكَساِئيّ  قرأ :[ٜٚ]اآلية:﴾َوُىوَ ﴿

 إبسكاف اهلاء. ﴾وَ َوىْ ﴿
ِبَضمِّ ﴾ َوُىوَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 اهْلَاِء.

 
 
 
 
 
 
 

َماَلِة  :وقفاً، ﴿ُبْشَرى﴾ ﴾َوُىًدى﴿﴾، ﴿أُنْػَثى * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشرْلِكَساِئّي، لِ اِبإْلِ
َماَلِة للكسائي ِعْنَد اْلَوْقِف  :﴾طَيَِّبةً ﴿  .داً احِ وَ  الً وْ قػَ اِبإْلِ
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َوَخَلف  ،الكسائي قرأ :[ٖٓٔ:ية]اآل﴾يُػْلِحُدوفَ ﴿
 .بفتح الياء والاء﴾ ُدوفَ ْلحَ يػَ ﴿ اْلَعاِشر
بضم الياء  ﴾يُػْلِحُدوفَ ﴿ ابن عامر، وعاصم قرأو

 .وكسر الاء
اْلِكَساِئّي،  قرأ :[ٗٓٔ:]اآلية ﴾اّللَُّ  اَل يَػْهِديِهمُ ﴿

اهْلَاِء، وامليم ِبَضمِّ ﴾ اّللَُّ  مُ اَل يَػْهِديهُ ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشر
 َوْصبلً.
  ﴾اّللَُّ  اَل يَػْهِديِهمُ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

فكلهم  أما عند اسرقفبكسر اهلاء، وضم امليم َوْصبلً، و
 .يكسروف اهلاء، ويسكنوف امليم

 ﴾وانُ تػَ فػَ ﴿ابن عامر  قرأ: [ٓٔٔ:ية]اآل﴾فُِتُنوا﴿
 .بفتح الفاء، والتاء

بضم الفاء،  ﴾فُِتُنوا﴿ اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ اَبِقي  قرأو
 .وكسر التاء

 
 
 
 

 
نْػَيا﴾﴿ * املمال: َماَلِة لْلِكَساِئّي،  :الدُّ  .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ

َماَلِة  :﴾اْلَكاِفرِينَ ﴿  اْلِكَساِئّي.دوري لاِبإْلِ
َماَلِة  ﴾:أَْبَصارِِىمْ وَ ﴿  اْلِكَساِئّي.دوري لاِبإْلِ
َماَلِة للكسائي ِعْنَد اْلَوْقِف  :اآْلِخرَِة﴾﴿  .داً احِ وَ  الً وْ قػَ اِبإْلِ
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مرسومة : [ٗٔٔ]اآلية:﴾نِْعَمتَ ﴿

﴾  نِْعَمواْلِكَساِئّي ﴿ابلتاء، ووقف عليها 
 .ابهلاء

 اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ ووقف عليها 
 .﴾ ابلتاءنِْعَمتَ ﴿

 قرأ :[٘ٔٔ]اآلية:﴾اْضطُرَّ  َفَمنِ ﴿
بكسر النوف وضم  ﴾اْضطُرَّ  َفَمنِ ﴿ َعاِصم
 .الطاء

 َفَمنُ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .﴾ بضم النوف والطاءاْضطُرَّ 

 
 
 
 
 

ْدَغاـِ هِلَشاـ، مْ ىُ َجاءَ  َوَلَقدْ ﴿ * املدغم اسصغري:  .َوَخَلف اْلَعاِشرَواْلِكَساِئّي، ﴾: اِبإْلِ
َماَلِة لْلِكَساِئّي،  :﴾﴿َوتُػَوَبَّ  * املمال:   .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ

َماَلِة ال ﴾:ُىمَجاءَ ﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشربن ذكواف، اِبإْلِ
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 ىشاـ قرأ :معاً  [ٖٕٔو  ٕٓٔ]اآلية:﴾ِإبْػرَاِىيم﴿

 بفتح اهلاء، وألف بعدىا. ﴾ـاِإبْػرَاىَ ﴿
اهلاء، ﴾ بكسر ِإبْػرَاِىيم﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .وَيء بعدىا
 قرأ :[ٕٙٔ]اآلية:﴾وَ ﴿هلَُ ، [ٕ٘ٔ]اآلية:﴾َوُىوَ ﴿

 . فيهما اهلاء ﴾ إبسكافوَ ﴿هلَْ ﴿َوْىَو﴾،  اْلِكَساِئيّ 
﴾ ِبَضمِّ وَ ﴿هلَُ  ﴿َوْىَو﴾،  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .فيهما اهْلَاءِ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نْػَيا﴾﴿اْجتَػَباُه﴾، ﴿َوَىَداُه﴾،  * املمال: َماَلِة لْلِكَساِئّي،  :﴿الدُّ  .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ
َماَلِة للكسائي ِعْنَد اْلَوْقِف  :﴾الََْسَنةِ ﴿  .داً احِ وَ  الً وْ قػَ اِبإْلِ
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WS 

 چٱ    ٻ ٻ ٻ  چ
  اسورتيني:بني
ابلبسملة بٌن  َعاِصم، َواْلِكَساِئيّ  قرأ

 السورتٌن.
السكت، »وجهٌن: ب اْبن َعاِمر قرأو
 .«والوصل
ابلوصل دوف  َخَلف اْلَعاِشر قرأو

 البسملة. 
ابن عامر،  قرأ: [ٚ:ية]اآل﴾واوءُ سُ يَ لِ ﴿

ابلياء  ﴾وءَ سُ يَ لِ ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشروشعبة، 
 .التحتية وفتح اهلمزة

ابلياء التحتية، ﴾ واوءُ سُ يَ لِ ﴿ حفص قرأو
  ؛وضم اهلمزة، وبعدىا واو ساكنة

بنوف العظمة،  ﴾وءَ سُ نَ لِ ﴿ الكسائي قرأو
 .وفتح اهلمزة من غًن مّد بعدىا

 
 

َماَلِة لْلِكَساِئّي،  :الثبلثة وقفاً، ﴿أُواَلشُمَا﴾  ﴾﴿اأَلْقَصى، ُموَسى، ُىًدى ﴾،أْسَرى﴿ * املمال: َوَخَلف اِبإْلِ
 .اْلَعاِشر

َماَلِة ال :معاً  ﴾اءَ جَ ﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر بن ذكواف،اِبإْلِ
َماَلِة  :﴾دََِّيرِ ال﴿  .اْلِكَساِئيّ  دوريلاِبإْلِ
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رُ   ﴾﴿َويَػْبُشرُ اْلِكَساِئّي  قرأ: [ٜ]اآلية:﴾﴿َويُػَبشِّ

 .بفتح الياء، وإسكاف الباء، وضم الشٌن خمففة
رُ  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو الياء، ﴾ بضم ﴿َويُػَبشِّ

 وفتح الباء، وكسر الشٌن مشددة.
 ﴾اهُ قَّ لَ يػُ ﴿ ابن عامر قرأ: [ٖٔ:يةاآل]﴾يَػْلقاهُ ﴿

 .بضم الياء، وفتح البلـ، وتشديد القاؼ
بفتح الياء،  ﴾هُ اقَ لْ يػَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .ؤنفيف القاؼ، وسكوف البلـ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

َماَلِة  :﴿أُْخَرى﴾، ﴿يَػْلَقاُه﴾، ﴿َكَفى﴾ معاً، ﴿اْىَتَدى﴾، ﴾َعَسى﴿ * املمال: َوَخَلف ْلِكَساِئّي، لِ اِبإْلِ
 .اْلَعاِشر

َماَلِة  :، ﴿النػََّهاِر﴾﴾لِْلَكاِفرِينَ ﴿  اْلِكَساِئّي.دوري لاِبإْلِ
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 اْلِكَساِئيّ  قرأ :[ٜٔ]اآلية:﴾َوُىوَ ﴿

 إبسكاف اهلاء. ﴾وَ َوىْ ﴿
ِبَضمِّ ﴾ َوُىوَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 اهْلَاِء.

 :[ٕٔ-ٕٓ]اآلية:﴾اْنظُرْ  ڇ حَمْظُوراً ﴿
بكسر التنوين َوَعاِصم اْبن ذَْكَواف،  قرأ

 .وصبلً 
بضم التنوين  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .وصبلً 

ُلَغنَّ ﴿ بن عامر، ا قرأ: [ٖٕ:ية]اآل﴾يَػبػْ
ُنذؼ األلف، وفتح  ﴾نَّ غَ لُ بػْ يػَ ﴿ وعاصم

 .النوف مشددة
 َوَخَلف اْلَعاِشرالكسائي،  قرأو

إبثبات ألف بعد الغٌن مع املّد،  ﴾افِّ غَ لُ بػْ يػَ ﴿
 .وكسر النوف مشددة

 ابن عامر قرأ [:ٖٕ:ية﴾]اآلُأؼٍّ ﴿
 .بفتح الفاء ببل تنوين﴾ ؼَّ أُ ﴿

بكسر الفاء ﴾ ؼٍّ أُ ﴿ حفص قرأو
 .فاء ببل تنوينبكسر ال ﴾ؼِّ أُ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو. منونة

َماَلِة  :﴾اْلُقْرىَب ﴿، ﴿َوَسَعى﴾، ﴿َوَقَضى﴾، ﴿ِكبَلشُمَا﴾، ﴾َيْصبَلَىا﴿ * املمال: َوَخَلف ْلِكَساِئّي، لِ اِبإْلِ
 .اْلَعاِشر
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 ﴾أً طَ خَ ﴿ ابن ذكواف قرأ: [ٖٔ:ية]اآل﴾ِخْطأً ﴿

 .بفتح اخلاء والطاء، من غًن ألف
بكسر اخلاء،  ﴾أً طْ خِ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .وسكوف الطاء
 ابن عامر، وعاصم قرأ: [ٖٖ:ية]اآل﴾ُيْسِرؼْ ﴿

 .بياء الغيبة ﴾ؼْ رِ سْ يُ ﴿
بتاء  ﴾ؼْ رِ سْ تُ ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشرالكسائي،  قرأو

 .اخلطاب
ابن عامر،  قرأ :[ٖ٘:ية]اآل﴾اِبْلِقْسطاسِ ﴿
 .بضم القاؼ﴾ اسِ ْسطَ اِبْلقُ ﴿ وشعبة
﴾ اِبْلِقْسطاسِ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو 
 القاؼ.بكسر 
 
 
 
 
 

 
 

ْدَغاـِ ﴾َعْلَناجَ  دْ قَ فػَ ﴿ * املدغم اسصغري:  .َوَخَلف اْلَعاِشر، َواْلِكَساِئّي، َشاـهلِِ  : اِبإْلِ
َماَلِة  :﴿الّزَِن﴾ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشرلِْلِكَساِئّي، اِبإْلِ
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ابن عامر،  قرأ :[ٔٗ:آية]﴾لَِيذَّكَُّروا﴿
بتشديد الّذاؿ،  ﴾لَِيذَّكَُّروا﴿ وعاصم

 .والكاؼ حالة كوِنما مفتوحتٌن
 َوَخَلف اْلَعاِشرالكسائي،  قرأو

بسكوف الذاؿ، وضم الكاؼ  ﴾وارُ كُ ذْ يَ لِ ﴿
 .خمففة

ابن  قرأ: [ٖٗ]اآلية:﴾ُقوُلوفَ َعمَّا يػَ ﴿
 بياء الغيبة ﴾ُقوُلوفَ ﴿يػَ عامر، وعاصم 

 َوَخَلف اْلَعاِشرالكسائي،  قرأو
 .بتاء اخلطاب ﴾تَػُقوُلوفَ ﴿

ابن عامر،  قرأ[: ٗٗ:ية﴾]اآلُتَسبِّحُ ﴿
 .بياء التذكًن ﴾حُ بِّ سَ يُ ﴿ ةشعبو 

 ﴾حُ بِّ سَ تُ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .بتاء التأنيث

 ﴾اْنظُرْ  جئَمْسُحورًا ﴿
َوَعاِصم اْبن ذَْكَواف،  قرأ :[ٛٗ_ٚٗ]اآلية:

 .بكسر التنوين وصبلً 
بضم التنوين  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .وصبلً 
ابإلخبار ُب األوؿ، ﴾ أَِإانَّ  َورُفَااتً  ِعظَاًماِإذا ُكنَّا ﴿ابن عامر  قرأ: [ٜٗ]اآلية:﴾أَِإانَّ َورُفَااًت  ِعظَاًماأَِإذا ُكنَّا ﴿

اْلِكَساِئّي  قرأو، دا وابن ذكواف ضمققها ببل إدخاؿمع اإلدخاؿ قوال واح الثانية وىشاـ ضمقق، واالستفهاـ ُب الثاين
 ِعظَاًماأَِإذا ُكنَّا ﴿ عاصم، وخلف العاشر قرأواإلخبار ُب الثاين، ُب األوؿ، و  الستفهاـاب ﴾ِإانَّ َورُفَااتً  ِعظَاًماأَِإذا ُكنَّا ﴿

 .ابالستفهاـ فيهما ﴾أَِإانَّ  َورُفَااتً 
ْدَغاـِ هلِِ : ﴾َصرَّفْػَنا دْ قَ لَ وَ ﴿ * املدغم اسصغري:  .َوَخَلف اْلَعاِشرَواْلِكَساِئّي،  ،َشاـاِبإْلِ

َماَلِة : ، ﴿ذَمَْوى﴾﴾َوتَػَعاىَل ﴿ ،﴾أَفََأْصَفاُكمْ ﴿ ،﴾فَػتُػْلَقى﴿ ﴾،أَْوَحى﴿ * املمال: َوَخَلف ْلِكَساِئّي، لِ اِبإْلِ
َماَلةِ  :، ﴿آَذاِِنِْم﴾﴾مىِ رِ ابَ دْ أَ ﴿ .اْلَعاِشر  .اْلِكَساِئيّ دوري لِ  اِبإْلِ
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﴾ بُوراً زُ ﴿ َخَلف اْلَعاِشر قرأ :[٘٘]اآلية:﴾َزبُوراً ﴿

 بضم الزاي.
 .بفتح الزاي﴾ بُوراً زَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

: وقف ىشاـ ﴿َيَشا﴾ [ٗ٘]اآلية:﴿َيَشْأ﴾
 إببداؿ اهلمزة.

 لِ قُ ﴿ عاصم قرأ :[ٙ٘]اآلية:﴾واعُ ادْ  لِ قُ ﴿
 .كسر البلـ وصبلب ﴾ واعُ ادْ 

﴾ بضم واعُ ادْ  لُ قُ ﴿ اأْلَْربَػَعةِ اَبِقي اْلُقرّاِء  قرأو
 .البلـ وصبل

بن عامر، ا قرأ [:ٚ٘]اآلية:﴾َرِبُِِّم اْلَوِسيَلةَ ﴿
بكسر اهلاء، وضم امليم  ﴾اْلَوِسيَلةَ َرِبُِِّم ﴿وعاصم 
 َوْصبًل. 
ُُم ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشر، اْلِكَساِئيّ  قرأو  ﴾اْلَوِسيَلةَ َرِبِّ

 ِبَضمِّ اهْلَاِء، وامليم َوْصبًل.
يقفوف بكسر اهلاء، وإسكاف  كل القراء األربعةو 

 .امليم
 

 
 

ْدَغاـِ  :﴾مْ تُ ثػْ بِ ﴿لَ  * املدغم اسصغري:  ْبن َعاِمر، َواْلِكَساِئّي. اِل اِبإْلِ
َماَلِة لْلِكَساِئّي، َعَسى﴿ ،﴾َمَّت ﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشر﴾: اِبإْلِ

َماَلِة للكسائي ِعْنَد اْلَوْقِف  ورموه: ﴾َمرَّةٍ ﴿  .ابخلبلؼاِبإْلِ
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ِىَشاـ  قرأ :[ٔٙ]اآلية:﴾ُجدُ أََأسْ ﴿
تسهيل اهلمزة الثانية مع  األول: بوجهٌن

 ٓنقيقها مع اإلدخاؿ. اسثاين:اإلدخاؿ، 
مع  ابلتحقيق اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 عدـ اإلدخاؿ.
 الكسائي قرأ: [ٕٙ]اآلية:﴾كَ تَ يػْ أَ رَ أَ ﴿

اهلمزة الثانية  ُنذؼ ﴾كَ تَ يػْ رَ أَ ﴿
  .املتوسطة

 ﴾كَ تَ يػْ أَ رَ أَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 حمققة ُب الالٌن. اهلمزة إبثبات
حفص  قرأ: [ٗٙ:ية]اآل﴾َوَرِجِلكَ ﴿

 .بكسر اْليم ﴾َوَرِجِلكَ ﴿
﴾ ِلكَ َوَرجْ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .إبسكاف اْليم
 
 
 
 

ْدَغاـِ ﴾َمنْ فَ اْذَىْب ﴿ اسصَِّغري:املدغم *   ْلِكَساِئّي.لِ  : اِبإْلِ
َماَلِة : ﴾وََكَفى﴿وقفاً،  ﴾الرُّْؤَيَ ﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشرلِْلِكَساِئّي، اِبإْلِ
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 ﴾وَ هْ ﴿فػَ  اْلِكَساِئيّ  قرأ :[ٕٚ]اآلية:﴾ُهوَ ﴿فػَ 

 إبسكاف اهلاء.
 ِبَضمِّ اهْلَاِء.﴾ ُهوَ ﴿فػَ  اأْلَْربَػَعةِ اَبِقي اْلُقرّاِء  قرأو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

َماَلِة ﴾: ُأْخَرى﴿، ﴾ذَمَّاُكمْ ﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشرلِْلِكَساِئّي، اِبإْلِ
َماَلِة ﴾: َأْعَمى َوَأَضلُّ ﴿ ،﴾َىِذِه َأْعَمى﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشرْلِكَساِئّي، شعبة، والِ اِبإْلِ
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 شعبة قرأ: [ٙٚ:ية]اآل﴾ِخبلَفكَ ﴿

بفتح اخلاء، وإسكاف البلـ من  ﴾كَ فَ لْ خَ ﴿
 غًن ألف.

 ﴾ِخبلَفكَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .بكسر اخلاء، وفتح البلـ، وألف بعدشما

 ابن ذكواف قرأ :[ٖٛ:ية]اآل﴾َوََنى﴿
أبلف دمدودة بعد النوف، وبعدىا  ﴾ءَ انَ وَ ﴿

 ﴾.اءَ شَ ﴿مثل:  ،شمزة مفتوحة
 ﴾َوََنى﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

مثل:  ،ِبمزة مفتوحة دمدودة بعد النوف
 ﴾.ىأَ رَ ﴿

 
 
 
 
 
 
 

 
َماَلِة  :﴿َعَسى﴾، ﴿أَْىَدى﴾ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشرْلِكَساِئّي، لاِبإْلِ

َماَلِة ال ﴾:َجاءَ ﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر بن ذكواف،اِبإْلِ
 .اهلمزة فقط لشعبةإبمالة و ،َوَخَلف اْلَعاِشرإبمالة النوف واهلمزة معا للكسائي  ﴾:ىَنََ وَ ﴿
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 بن عامرا قرأ: [ٜٓ:ية]اآل﴾تَػْفُجَر لَنا﴿

بضم التاء، وفتح الفاء، وكسر اْليم  ﴾رَ جِّ فَ تػُ ﴿
 .مشددة
بفتح التاء،  ﴾رَ جُ فْ تػَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .وسكوف الفاء، وضم اْليم خمففة
 :ينبيه* 
َر اأْلَِْناَر ﴿من قولو تعاىل:  ﴾رَ جِّ فَ تػُ فػَ ﴿ فَػتُػَفجِّ

على قراءتو  اتفق القراء [ٜٔ:ية]اآل ﴾ِخبلهَلا تَػْفِجًناً 
 «.تفجًنا»ابلتشديد، من أجل قولو تعاىل: 

وعاصم  بن عامر،ا قرأ: [ٕٜ]اآلية:﴾افً سَ كِ ﴿
 .بفتح السٌن

 إبسكاف ﴾افً سْ كِ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .السٌن

 ابن عامر قرأ: [ٖٜ:ية]اآل﴾ُقْل ُسْبحافَ ﴿
 .بفتح القاؼ، وألف بعدىا، بصيغة املاضي ﴾اؿَ قَ ﴿

بضم القاؼ،  ﴾لْ قُ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .وحذؼ األلف، بصيغة األمر

 
ْدَغاـِ هِلَشاـ.اَءُىمُ جَ  َوِإذْ ﴿ * املدغم اسصغري: ْدَغاـِ هلِِ : ﴾رَّفْػَناصَ  دْ قَ لَ وَ ﴿ ﴾: اِبإْلِ َوَخَلف ، َواْلِكَساِئّي، َشاـاِبإْلِ

 .اْلَعاِشر
َماَلِة  :َكَفى﴾﴿ ﴿تَػْرَقى﴾، ،﴾فََأىَب ﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشرْلِكَساِئّي، لِ اِبإْلِ

َماَلِة ال :﴾ُىمُ اءَ جَ ﴿  .اْلَعاِشرَوَخَلف  بن ذكواف،اِبإْلِ
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 اْلِكَساِئيّ  قرأ :[ٜٚ]اآلية:﴾ُهوَ ﴿فػَ 

 إبسكاف اهلاء. ﴾وَ هْ ﴿فػَ 
ِبَضمِّ ﴾ ُهوَ ﴿فػَ  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 اهْلَاِء.

: [ٜٛ]اآلية:﴾أَِإانَّ  ِعظَاماً َورُفَااتً أَِإذا ُكنَّا ﴿
﴾ أَِإانَّ  ِعظَامًا َورُفَااتً ِإذا ُكنَّا ﴿ابن عامر  قرأ

، ابإلخبار ُب األوؿ، واالستفهاـ ُب الثاين
دا مع اإلدخاؿ قوال واح الثانية وىشاـ ضمقق

 .وابن ذكواف ضمققها ببل إدخاؿ
 ِعظَامًا َورُفَااتً أَِإذا ُكنَّا ﴿ الكسائي قرأو

ابالستفهاـ ُب األوؿ، واإلخبار ُب ﴾ ِإانَّ 
 .الثاين

أَِإذا ُكنَّا ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشرعاصم،  قرأو
 .ابالستفهاـ فيهما ﴾أَِإانَّ  ِعظَاماً َورُفَااتً 
ابن عامر،  قرأ: [ٔٓٔ]اآلية:﴾﴿َفْسَأؿْ 

إبسكاف السٌن، وبعدىا  ﴾﴿َفْسَأؿْ   وعاصم
 .توحة، وبعد اهلمزة الماً ساكنةشمزة مف
 َوَخَلف اْلَعاِشر ،اْلِكَساِئيّ  قرأو

 ُب الالٌن. ، مع حذؼ اهلمزةبنقل حركة اهلمزة إىل الساكن قبلها ﴾﴿َفَسلْ 
 .بفتح التاء ﴾تَ مْ لِ عَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو. بضم التاء ﴾تُ مْ لِ عَ ﴿ الكسائي قرأ: [ٕٓٔ:ية]اآل﴾َعِلْمتَ ﴿

ْدَغاـِ هِلَشاـ.اَءُىمْ جَ  ِإذْ ﴿ * املدغم اسصغري: ْدَغاـِ لِْلِكَساِئّي، : ﴾َخَبْت زِْداَنُىمْ ﴿ ﴾: اِبإْلِ  .اْلَعاِشرَوَخَلف اِبإْلِ
َماَلِة  :﴿ُموَسى﴾ كلو ،وقفاً  ﴾فََأىَب ﴿﴿مَّْاَواُىْم﴾،  * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشرْلِكَساِئّي، لِ اِبإْلِ

َماَلِة ال :، ﴿َجاَء﴾﴾ُىمْ اءَ جَ ﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر بن ذكواف،اِبإْلِ
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 :[ٓٔٔ]اآلية:﴾نَ ٘نَْ وا الرَّ عُ ادْ  وِ أَ ، ﴿﴾واعُ ادْ  لِ قُ ﴿

 الـكسر ب  وا﴾عُ ادْ  وِ أَ ﴿ ﴾واعُ ادْ  لِ قُ ﴿ عاصم قرأ
 . وصبل ﴾وِ أَ ﴿وواو ﴿ُقِل﴾، 

 وُ أَ ﴿، ﴾واعُ ادْ  لُ قُ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .وصبل والواو بضم البلـ وا﴾عُ ادْ 

اَبِقي وقف و  ﴾،َيَّ أَ ﴿على  الكسائيوقف  ﴾امَّ َيَّ أَ ﴿
ؤخذ من التيسًن ، ىذا ما ي﴾امَّ ﴿على  اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ 

 .والشاطبية والدرة
واألقرب للصواب  وسكن قال صاحب اسنشر:

، لسائر القراء ﴾امَّ ﴿و ﴾َيَّ أَ ﴿جواز الوقف على كل من 
 اتباعا للرسم ألِنما كلمتاف منفصلتاف رمسا، انتهى.

YS 
 چٱ    ٻ ٻ ٻ  چ

  اسورتيني:بني
 ابلبسملة بٌن السورتٌن. َعاِصم، َواْلِكَساِئيّ  قرأ
 .«السكت، والوصل»وجهٌن: ب اْبن َعاِمر قرأو
 ابلوصل دوف البسملة.  َخَلف اْلَعاِشر قرأو
ابلسكت على األلف املبدلة من  ﴾قيماػ﴿ب ﴾عوجا﴿حفص حاؿ وصل  قرأ :[ٕ-ٔ]اآلية:﴾ماً يِّ قػَ  جاً وَ عِ ﴿

 بغًن سكت مع إخفاء التنوين ُب القاؼ. اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو .التنوين سكتة يسًنة من غًن تنفس
وكسر النوف، واهلاء، ووصلها بياء  ،(ٔ)إبسكاف الداؿ مع إمشامها ي﴾دِنِِ لَ ﴿ شعبة قرأ: [ٕ:ية]اآل﴾ِمْن َلُدْنوُ ﴿

 .بضم الداؿ، وسكوف النوف، وضم اهلاء ﴾وُ نْ دُ لَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو وذلك للتخفيف.؛ ُب اللفظ
رَ   .بفتح الياء، وإسكاف الباء، وضم الشٌن خمففة ﴾﴿َويَػْبُشرَ اْلِكَساِئّي  قرأ: [ٕ]اآلية:﴾﴿َويُػَبشِّ

رَ  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو  الياء، وفتح الباء، وكسر الشٌن مشددة.﴾ بضم ﴿َويُػَبشِّ
َماَلِة  :﴿اْلُْسىَن﴾، ﴿يُػتػَْلى﴾ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشر، ْلِكَساِئيّ لِ اِبإْلِ

  

                                                           

اإلمشاـ ىنا عبارة عن إمشاـ الداؿ الضم، ليدؿ ذلك على أف أصلها الضم، وىو بغًن صوت يسمع، إسما ىو ضّم الشفتٌن  (ٔ)
 ال غًن، والعِرْبة ُب ذلك التلقي من أفواه القرّاء.
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 قرأ ﴾ ورموشما:ئْ يِّ هَ يػُ وَ ﴾، ﴿ئْ يِّ ىَ وَ ﴿

ؿ اهلمز ابدي﴾ إبيِّ هَ يػُ وَ ي﴾، ﴿يِّ ىَ وَ ىشاـ ﴿
 فيهما ُب الوقف فقط.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

َماَلِة : ﴿َأْحَصى﴾وقفاً، ﴿ُىًدى﴾ وقفاً،  ﴾أََوى﴿ ،﴾افْػتَػَرى﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشرلِْلِكَساِئّي، اِبإْلِ
َماَلِة  ﴾:آَذاِِنِمْ ﴿﴿آاَثرِِىْم﴾،   اْلِكَساِئّي.دوري لاِبإْلِ

مَ  :﴾آهلةً ﴿  اَلِة للكسائي ِعْنَد اْلَوْقِف.اِبإْلِ
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ؿ ابدي﴾ إبيِّ هَ يػُ وَ ىشاـ ﴿ قرأ ﴾ ورموىا:ئْ يِّ هَ يػُ وَ ﴿

 ُب الوقف فقط. اهلمز
 ﴾قاً فِ رْ مَ ﴿ ابن عامر قرأ: [ٙٔ:ية]اآل﴾َفقاً ِمرْ ﴿

 بفتح امليم، وكسر الفاء، مع تفخيم الراء.
بكسر امليم،  ﴾َفقاً ِمرْ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .وفتح الفاء، مع ترقيق الراء
 ﴾رُّ وَ زْ تػَ ﴿ ابن عامر قرأ :[ٚٔ:ية]اآل﴾اَورُ زَ تػَّ ﴿

 .«ٓنمرّ »شديد الراء ببل ألف مثل: إبسكاف الزاي وت
بفتح الزاي  ﴾اَورُ زَ تػَّ ﴿ اأْلَْربَػَعةِ اَبِقي اْلُقرّاِء  قرأو

 .خمففة، وألف بعدىا، ؤنفيف الراء
 ﴾وَ هْ ﴿فػَ  اْلِكَساِئيّ  قرأ :[ٚٔ]اآلية:﴾ُهوَ ﴿فػَ 

 إبسكاف اهلاء.
 ِبَضمِّ اهْلَاِء.﴾ ُهوَ ﴿فػَ  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 َوَعاِصم اْبن َعاِمر، قرأ :[ٛٔ]اآلية:﴾مْ هُ َٓنَْسبػُ وَ ﴿

 .بفتح السٌن﴾ مْ هُ َٓنَْسبػُ وَ ﴿
﴾ مْ هُ بػُ َٓنْسِ وَ ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشرالكسائي،  قرأو
 لسٌن.ا بكسر

 َواْلِكَساِئيّ اْبن َعاِمر،  قرأ :[ٛٔ]اآلية:﴾ُرْعباً ﴿
 .إبسكاف العٌن ﴾ُرْعباً ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشرعاصم،  قرأو .بضم العٌن ﴾باً عُ رُ ﴿

 .إبسكاف الراء ﴾مْ كُ قِ رْ وَ بِ ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشرشعبة،  قرأ:  [ٜٔ:ية]اآل﴾ِبَورِِقُكمْ ﴿
 بكسر الراء. ﴾ِبَورِِقُكمْ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

ْدَغاـِ  :معاً ﴾ مْ تُ ثػْ بِ ﴿لَ  * املدغم اسصغري:  ْبن َعاِمر، َواْلِكَساِئّي.اِل اِبإْلِ
َماَلِة لْلِكَساِئّي،  :﴾أَزَْكى، ﴿وقفاً  ى﴾رَ تػَ ﴿وَ  * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ
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 قرأ: [ٕ٘:ية]اآل﴾َثبلَث ِمائَةٍ ﴿

برتؾ  ﴾ِمائَةِ ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشرالكسائي، 
 .التنوين
 ﴾ِمائَةٍ ﴿ ابن عامر، وعاصم قرأو
 .ابلتنوين
ابن  قرأ: [ٕٙ:ية]اآل﴾َوال ُيْشرِؾُ ﴿

بتاء اخلطاب، وجـز  ﴾ْشرِؾْ تُ َوال ﴿ عامر
 .الكاؼ
 ﴾َوال ُيْشرِؾُ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .الكاؼبياء الغيبة، ورفع 
 
 
 
 
 
 
 
 

َماَلِة لْلِكَساِئّي،  :﴿َعَسى﴾ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ
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﴾ ةِ ْدوَ اِبْلغُ ﴿ ابن عامر قرأ: [ٕٛ]اآلية:﴾اِبْلَغداةِ ﴿

 بضم الغٌن، وإسكاف الداؿ، وبعدىا واو مفتوحة.
بفتح الغٌن، ﴾ اِبْلَغداةِ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 والداؿ، وألف بعدىا.
اْلِكَساِئّي،  قرأ :[ٖٔ]اآلية:﴾َٓنِْتِهُم األَنْػَهارُ ﴿

ِبَضمِّ اهْلَاِء، وامليم  ﴾َٓنِْتُهُم األَنْػَهارُ ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشر
 َوْصبلً.
  ﴾َٓنِْتِهُم األَنْػَهارُ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 أما عند اسرقفبكسر اهلاء، وضم امليم َوْصبًل، و
 فكلهم يكسروف اهلاء، ويسكنوف امليم.

بفتح الثاء، ﴾ ﴿َٖنَرٌ  عاصم قرأ: [ٖٗ]اآلية:﴾﴿َٖنَرٌ 
 .وامليم

 .بضم الثاء، وامليم﴾ رٌ ٖنُُ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 ﴾وَ َوىْ ﴿ اْلِكَساِئيّ  قرأ :[ٖٗ]اآلية:﴾َوُىوَ ﴿

 إبسكاف اهلاء.
 ِبَضمِّ اهْلَاِء.﴾ َوُىوَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 

 
 

نْػَيا﴾ * املمال: َماَلِة لْلِكَساِئّي،  :، ﴿َىَواُه﴾﴿الدُّ  .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ
َماَلِة البن ذكواف :﴾َشاءَ ﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر ،اِبإْلِ
لْلِكَساِئّي، وقيل إِنا للتثنية فعلى األوؿ ٕناؿ  ﴾ىدَ حْ إِ ػ﴿اختلف ُب ألفها فقيل إِنا للتأنيث ك وقفاً:﴾ اتَ لْ كِ ﴿

والوجهاف جيداف ولكين إىل الفتح »وعلى الثاين ال يكوف فيها تقليل وال إمالة. قاؿ ُب النشر:  ،َوَخَلف اْلَعاِشر
 .«أجنح
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َقَلباً ﴿  رابن عام قرأ: [ٖٙ:ية]اآل﴾ِمْنها ُمنػْ

 .دة ميم بعد اهلاء، على التثنيةبزَي ﴾امَ هُ نػْ مِ ﴿
ُنذؼ  ﴾اهَ نػْ مِ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .على اإلفراد ،امليم وفتح اهلاء
 ابن عامر قرأ: [ٖٛ:ية]اآل﴾ِكنَّا ُىوَ الَّ ﴿

 إبثبات ألف بعد النوف وصبل، ووقفا. ﴾انَّ كِ الَّ ﴿
ِكنَّ﴾ اأْلَْربَػَعةِ اَبِقي اْلُقرّاِء  قرأو ُنذؼ  ﴿الَّ

 األلف اليت بعد النوف وصبل، وإثباهتا وقفا.
﴾ ﴿بَِثَمرِهِ  عاصم قرأ: [ٕٗ]اآلية:﴾﴿بَِثَمرِهِ 

 .بفتح الثاء، وامليم
بضم ﴾ هِ رِ مُ ثُ بِ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .الثاء، وامليم
الكسائي،  قرأ: [ٖٗ:ية]اآل﴾َوَلَْ َتُكنْ ﴿
 .ابلياء التحتية ﴾نْ كُ يَ ﴿ اْلَعاِشرَوَخَلف 
ابلتاء  ﴾نْ كُ تَ ﴿بن عامر، وعاصم ا قرأو
 الفوقية.
الكسائي،  قرأ: [ٗٗ:ية]اآل﴾اْلَواليَةُ ﴿

 .الواو بفتح ﴾اْلَواليَةُ ﴿ بن عامر، وعاصما قرأو بكسر الواو. ﴾اليَةُ اْلوِ ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشر
 .ِنفض القاؼ ﴾قِّ الَْ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو. برفع القاؼ ﴾قُّ الَْ ﴿ الكسائي قرأ: [ٗٗ:ية]اآل﴾الَْقِّ ﴿
 ابن عامر، والكسائي قرأو إبسكاف القاؼ.﴾ ُعْقباً ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشر، عاصم قرأ: [ٗٗ:ية]اآل﴾ُعْقباً ﴿

 بضم القاؼ. ﴾باً ُعقُ ﴿
 .بفتح الياء، وألف بعدىا، على اْلمع ﴾الّرََِيحُ ﴿ ابن عامر، وعاصم قرأ: [٘ٗ]اآلية:﴾الّرََِيحُ ﴿
  .﴾ إبسكاف الياء، وحذؼ األلف اليت بعدىا، على اإلفراد﴿الرِّيحُ  َوَخَلف اْلَعاِشراْلِكَساِئّي،  قرأو

ْدَغاـِ َدَخْلتَ  ِإذْ ﴿ اسصَِّغري:املدغم *   .َوَخَلف اْلَعاِشر، َواْلِكَساِئّي، اِلبن عامر﴾: اِبإْلِ
نْػَيا﴾﴾فَػَعَسى﴿ ،﴾َسوَّاؾَ ﴿ * املمال: َماَلِة  :، ﴿الدُّ  .َوَخَلف اْلَعاِشرْلِكَساِئّي، لِ اِبإْلِ

َماَلِة البن ذكواف :﴾َشاءَ ﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر ،اِبإْلِ
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ُ اْْلِباؿَ ﴿  ابن عامر قرأ[: ٚٗ:ية﴾]اآلُنَسًنِّ

بتاء مثناة فوقية مضمومة مع فتح الياء  ﴾رُ يػَّ سَ تُ ﴿
 ابلرفع. ﴾اؿُ بَ اْلِْ ﴿املشّددة، و

ظمة بنوف الع ﴾ًنُِّ سَ نُ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .ابلنصب ﴾اؿَ بَ اْلِْ ﴿و، مضمومة مع كسر الياء املشددة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ُتُموانَ جِ  دْ قَ َولَ ﴿ * املدغم اسصغري: ْدَغاـِ  :﴾ئػْ  .َوَخَلف اْلَعاِشر، َواْلِكَساِئّي، َشاـهلِِ  اِبإْلِ
ْدَغاـِ : ﴾َزَعْمُتمْ  لْ بَ ﴿  .َواْلِكَساِئيّ  ،اـٍ شَ هلِِ  اِبإْلِ

نْػَيا﴿ * املمال: َماَلِة لْلِكَساِئّي،  :وقفاً، ﴿َأْحَصاَىا﴾ ﴾فَػتَػَرى﴿وقفاً،  ﴾َوتَػَرى﴿﴾، الدُّ  .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ
عند الوقف على . أما َوَخَلف اْلَعاِشرلشعبة، والكسائي،  إبمالة الراء وحدىا  :وصبلً  ﴾ُمْجرُِموفَ َرَءا الْ وَ ﴿

 .َوَخَلف اْلَعاِشروالكسائي، ابن ذكواف، وشعبة، إبمالة الراء واهلمزة ﴿َوَرَءا﴾ فقرأ 
َماَلِة للكسائي ِعْنَد اْلَوْقِف  ورموه: ﴾َمرَّةٍ ﴿  .ابخلبلؼاِبإْلِ
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ابن عامر  قرأ :[٘٘]اآلية:﴾قُػُببًل ﴿

 .بكسر القاؼ، وفتح الباء﴾ بًل بَ قِ ﴿
بضم ﴾ قُػُببًل ﴿ اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ اَبِقي  قرأو

 .القاؼ، والباء
ابن عامر،  قرأ: [ٙ٘]اآلية:﴾ُىُزًوا﴿

﴾ ابهلمز، مع ضم اؤً ُىزُ وشعبة، والكسائي ﴿
 الزاي َوْصبًل، وَوْقفاً.

، ﴾ إبِِْبَداِؿ اهلَْمزَِة واواُىُزًواَحْفص ﴿ قرأو 
 مع ضم الزاي، َوْصبًل، وَوْقفاً.

﴾ ابهلمزة، مع اؤً ُىزْ ﴿ َخَلف اْلَعاِشر قرأو
 إسكاف الزاي َوْصبًل، وَوْقفاً.

شعبة  قرأ[: ٜ٘:ية﴾]اآلِلَمْهِلِكِهمْ ﴿
 .بفتح امليم، والبلـ ﴾ِكِهمْ ِلَمْهلَ ﴿

بفتح امليم،  ﴾ِلَمْهِلِكِهمْ ﴿حفص  قرأو
 .وكسر البلـ

 ﴾ِكِهمْ ْهلَ ِلمُ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .بضم امليم، وفتح البلـ

 
 

ْدَغاـِ هلِِ : ﴾رَّفْػَناصَ  دْ قَ لَ وَ ﴿ * املدغم اسصغري:  .َوَخَلف اْلَعاِشرَواْلِكَساِئّي،  ،َشاـاِبإْلِ
ْدَغاـِ هِلَشاـ.﴾اَءُىمُ جَ  ِإذْ ﴿  : اِبإْلِ

َماَلِة ال :﴾ُىماءَ جَ ﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشر بن ذكواف،اِبإْلِ
َماَلِة : ﴾لَِفَتاهُ ﴿﴿ُموَسى﴾، ، ﴾ْلُقَرىا﴿  ،معاً  ﴾اهْلَُدى﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشرْلِكَساِئّي، لِ اِبإْلِ
َماَلِة  ﴾:آَذاِِنِمْ ﴿  اْلِكَساِئّي.دوري لاِبإْلِ

َماَلِة للكسائي ِعْنَد اْلَوْقِف  :﴾﴿الرَّْ٘نَةِ   .داً احِ وَ  الً وْ قػَ اِبإْلِ
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 ﴾تَ يْ رَ أَ ﴿ الكسائي قرأ: [ٖٙ]اآلية:﴾تَ يْ أَ رَ أَ ﴿
  .املتوسطةاهلمزة الثانية  ُنذؼ
 اهلمزة إبثبات ﴾تَ يْ أَ رَ أَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 حمققة ُب الالٌن.
بضم  ﴾أَْنسانِيوُ ﴿حفص  قرأ: [ٖٙ:اآلية]﴾أَْنسانِيوُ ﴿

  .اهلاء
 بكسر اهلاء. ﴾أَْنسانِيوِ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 بفتح الياء ﴿َمِعَي﴾ حفص قرأ :كلو  ﴾يَ عِ مَ ﴿
 وصبل.
 .الياء إبسكاف﴿َمِعي﴾  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 
﴾ بن عامرا قرأ :[ٓٚ]اآلية:﴾يِن لْ أَ سْ  تَ بَل فَ ﴿  ﴿َتْسأََلينِّ

 .بفتح البلـ وتشديد النوف
إبسكاف البلـ  ﴾يِن لْ أَ سْ تَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

ؤنفيف النوف، وأٗنعوا على إثبات الياء ُب الالٌن إال 
 ابن ذكواف فلو االثبات والذؼ وصبل ووقفا.

َوَخَلف ، الكسائي قرأ: [ٔٚ:ية]اآل﴾لِتُػْغرَِؽ أَْىَلها﴿
بفتح الياء املثناة من ٓنت، وفتح الراء،  ﴾ؽَ رَ غْ يػَ لِ ﴿ اْلَعاِشر

 .ابلرفع ﴾اهَ لُ ىْ أَ ﴿و
 .ابلنصب ﴾اهَ لَ ىْ أَ ﴿و، بضم التاء املثناة من فوؽ، وكسر الراء ﴾ؽَ رِ غْ تػُ لِ ﴿ عامر، وعاصمبن ا قرأو
إبسكاف  ﴾نُْكراً ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو. بضم الكاؼ﴾ راً نُكُ ﴿ ابن ذكواف، وشعبة قرأ: [ٗٚ:ية]اآل﴾نُْكراً ﴿
 .الكاؼ

ـِ  :معاً  ﴾ْئتَ جِ  دْ قَ لَ ﴿ * املدغم اسصغري: ْدَغا  .َوَخَلف اْلَعاِشر، َواْلِكَساِئّي، َشاـهلِِ  اِبإْلِ
َماَلِة : ﴾ُموَسى﴿، ﴾﴿ِلَفَتاهُ  * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشرلِْلِكَساِئّي، اِبإْلِ

َماَلِة : ﴾أَْنسانِيوِ ﴿  الكسائي.ابإلمالة لدوري  ا﴾:شِمَ رِ آاثَ لِْلِكَساِئّي. ﴿اِبإْلِ
َماَلِة ال :﴾اءَ شَ ﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر ذكواف،بن اِبإْلِ
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 حفص قرأ :[٘ٚ]اآلية:﴾يَ عِ مَ ﴿

 وصبل. بفتح الياء ﴿َمِعَي﴾
﴿َمِعي﴾  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .الياء إبسكاف
شعبة  قرأ[: ٙٚ:ية﴾]اآلَلُديّنِ ﴿

إسكاف ، و ٔنفيف النوف األول: بوجهٌن:
الداؿ مع اإلظماء ابلشفتٌن إىل جهة الضم 
للمح األصل فيصًن النطق بداؿ ساكنة 

 مشّمة، فيكوف اإلمشاـ مقاران لئلسكاف.
اختبلس ضمة ، و ٔنفيف النوف اسثاين:

 .الداؿ
 ﴾يّنِ دُ لَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .بضّم الداؿ، وتشديد النوف
 ابن عامر قرأ: [ٔٛ]اآلية:﴿ُرْ٘نًا﴾

 .بضم الاء﴿ُرُ٘نًا﴾ 
﴿ُرْ٘نًا﴾  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 إبسكاف الاء، للتخفيف.
 

 .َباِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ ل ﴾لَتََّخذتَّ ﴿ إبدغامهاو ْفص،لَ  إبظهار الذاؿ :﴾لَتََّخْذتَ ﴿ * املدغم اسصغري:
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َئةٍ ﴿  .ابهلمز من غًن ألف ﴾ةٍ ئَ ٘نَِ ﴿ حفص قرأ: [ٙٛ:ية]اآل﴾٘نَِ
لاء، وإبداؿ أبلف بعد ا ﴾ةٍ يَ امِ حَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .اهلمزة َيء مفتوحة
بضم ﴾ راً نُكُ ﴿ ابن ذكواف، وشعبة قرأ: [ٚٛ:ية]اآل﴾نُْكراً ﴿
 .إبسكاف الكاؼ ﴾نُْكراً ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو. الكاؼ
 بفتح السٌن. ﴾نِ يْ دَّ السَّ ﴿ حفص قرأ: [ٖٜ:ية]اآل﴾السَّدَّْينِ ﴿
ْيِن﴾  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو  .السٌن بضم﴿السُّدَّ
 َوَخَلف اْلَعاِشرالكسائي،  قرأ: [ٖٜ:ية]اآل﴾يَػْفَقُهوفَ ﴿

 .بضم الياء، وكسر القاؼ ﴾وفَ هُ قِ فْ يػُ ﴿
 .بفتح الياء، والقاؼ ﴾وفَ هُ قَ فْ يػَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
﴾ وجَ جُ أْ مَ وَ  وجَ جُ َيَْ ﴿عاصم  قرأ :[ٜٗ]اآلية:﴾وجَ جُ أْ مَ وَ  وجَ جُ َيَْ ﴿

 .ابهلمز اقق فيهما
بغًن شمز أي  ﴾ وجَ جُ امَ وَ  وجَ جُ َيَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .ابإلبداؿ ألفا
 بفتح الراء، وإثبات ألف بعدىا. ﴾ااجً رَ خَ ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشرالكسائي،  قرأ :[ٜٗ:ية]اآل﴾َخْرجاً ﴿
 إبسكاف الراء، وحذؼ األلف. ﴾اجً رْ خَ ﴿ بن عامر، وعاصما قرأو
بفتح  ﴾َسدِّا﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو .السٌن بضم﴿ُسدِّا﴾  بن عامر، وشعبةا قرأ :[ٜٗ:ية]اآل﴾َسدِّا﴿
 السٌن.

 ﴾امً دْ رَ ﴿شعبة بكسر تنوين وشمزة ساكنة بعده وصبل فإف وقف على  قرأ: [ٜٙ-ٜ٘:آليةا]چ  جب يئ ىئ چ 
 .ِبمزة وصل مكسورة وإبداؿ اهلمزة الساكنة بعدىا َيء﴿اِيُتوين﴾ فيبتدئ  ﴾وين تُ ػ﴿آوابتدأ ب
 إبسكاف التنوين وشمزة قطع مفتوحة وبعدىا ألف وصبل ووقفا. چ جب يئ ىئ چ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
بضم  ﴾دفَػٌْنِ الصُّ ﴿ شعبة قرأو بضم الصاد، والداؿ. ﴾فَػٌْنِ دُ الصُّ ﴿ ابن عامر قرأ: [ٜٙ:ية]اآل﴾الصََّدفَػٌْنِ ﴿

 بفتح الصاد، والداؿ. ﴾الصََّدفَػٌْنِ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو. الصاد، وإسكاف الداؿ
ِبمزة ساكنة بعد البلـ وصبل فإف وقفا على ﴿قَاَؿ أُْتوين﴾ شعبة ِنلف عنو  قرأ :[ٜٙ]اآلية:﴾وين تُ َءا اؿَ قَ ﴿

 .ىي فاء الكلمة ِبمزة وصل مكسورة ٍب َيء ساكنة بدال عن اهلمزة الّت ﴾وين تُ ػ﴿اِيفاالبتداء ب ﴾اؿَ قَ ﴿
 وىو الوجو الثاين لشعبة. ،ِبمزة قطع مفتوحة بعدىا ألف وصبل ووقفا﴾ وين تُ ﴿َءا اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

ْدَغاـِ ﴾: َعلُ ذمَْ  لْ فَػهَ ﴿* املدغم اسصغري:   .والبد من الغنة حاؿ اإلدغاـ لكسائي،ل اِبإْلِ
َماَلِة لْلِكَساِئّي، ، ﴿َساَوى﴾﴾اْلُْسىَن ﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشر: اِبإْلِ
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 بن عامرا قرأ :[ٜٛ]اآلية:﴾اءَ كَّ دَ ﴿

 بتنوين الكاؼ من غًن شمز بعدىا. ﴾اكِّ دَ ﴿
ّند ﴾ اءَ كَّ دَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .الكاؼ وشمزة مفتوحة بعدىا غًن منونة
اْبن  قرأ :[ٗٓٔ]اآلية:﴾وفَ ضَمَْسبُ ﴿
 .بفتح السٌن﴾وفَ ضَمَْسبُ ﴿ َوَعاِصم َعاِمر،
 َوَخَلف اْلَعاِشرالكسائي  قرأو

 .بكسر السٌن ﴾وفَ بُ ضَمْسِ ﴿
ابن عامر،  قرأ: [ٙٓٔ]اآلية:﴾ُىُزًوا﴿

﴾ ابهلمز، مع ضم اؤً ُىزُ وشعبة، والكسائي ﴿
 الزاي َوْصبًل، وَوْقفاً.

﴾ إبِِْبَداِؿ اهلَْمزَِة ُىُزًواَحْفص ﴿ قرأو 
 ، مع ضم الزاي، َوْصبًل، وَوْقفاً.واوا

﴾ ابهلمزة، اؤً ُىزْ ﴿ َخَلف اْلَعاِشر قرأو
 مع إسكاف الزاي َوْصبًل، وَوْقفاً.

 قرأ: [ٜٓٔ:ية]اآل﴾تَػنػَْفدَ  ﴿َأفْ 
ابلياء  ﴾دَ نفَ يَ ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشرالكسائي، 

﴾ دَ نفَ تَ ﴿ بن عامر، وعاصما قرأو التحتية.
 .ابلتاء الفوقية

ْدَغاـِ ﴾: نَػبُِّئُكمْ نػُ  لْ ىَ ﴿* املدغم اسصغري:   .والبد من الغنة حاؿ اإلدغاـ لكسائي،ل اِبإْلِ
َماَلِة ال ﴾:اءَ جَ ﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشر بن ذكواف،اِبإْلِ

َماَلِة  :﴾لِْلَكاِفرِينَ وَ ﴿  .اْلِكَساِئيّ دوري لاِبإْلِ
نْػَيا﴿ َماَلِة لْلِكَساِئّي، ، ﴿يُوَحى﴾﴾الدُّ  .َوَخَلف اْلَعاِشر: اِبإْلِ
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aS 
 چٱ    ٻ ٻ ٻ  چ

  اسورتيني:بني
 السورتٌن.ابلبسملة بٌن  َعاِصم، َواْلِكَساِئيّ  قرأ
 .«السكت، والوصل»وجهٌن: ب اْبن َعاِمر قرأو
 ابلوصل دوف البسملة. َخَلف اْلَعاِشر  قرأو

: لكّل القراء مّد العٌن ست [ٔ]مرمي:﴿كهيعص﴾
 حركات، وتوّسطها أربع حركات، واألوؿ مقدـ.

﴾ َوَخَلف  ،َواْلِكَساِئيّ  ،َحْفص قرأ: [ٕ]اآلية:﴿زََكرَيَّ
﴾  اْلَعاِشر  .ابلقصر من غًن شمز﴿زََكرَيَّ
ِبمزة مفتوحة ﴾ ء﴿زََكرَيَّ  ابن عامر، وشعبة قرأو

 .املدّ مع  ،بعد األلف
﴾ََي ﴿ومثلها ُب الكم:  ، لكن بضم [ٚ]اآلية:زََكرَيَّ

 اهلمزة. 
 ﴾ِعِتيِّا﴿ والكسائي حفص، قرأ: [ٛ:مرمي]﴾ِعِتيِّا﴿

 .بكسر العٌن
بضم الروؼ  ﴾ِتيِّاعُ ﴿ اأْلَْربَػَعةِ اَبِقي اْلُقرّاِء  قرأو
 .الثبلثة

 بنوف مفتوحة، وألف بعدىا. ﴾اؾَ نَ قْ لَ خَ ﴿الكسائي  قرأ: [ٜ:مرمي]﴾َوَقْد َخَلْقُتكَ ﴿
 .ابلتاء املضمومة ﴾َخَلْقُتكَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

ْدَغاـِ اِل  ﴾:كهيعص ذِْكرُ ﴿ * اسصَِّغري:   .َوَخَلف اْلَعاِشرَواْلِكَساِئّي،  ،ْبن َعاِمراِبإْلِ
 .اهلاء والياء لشعبة، والكسائي، وأماؿ الياء فقط ابن عامر، َوَخَلف اْلَعاِشرَماَلِة إبِِ  :﴾كهيعص﴿ * املمال:

َماَلِة لْلِكَساِئّي،  :﴿فََأْوَحى﴾﴾، ، ﴿َأنَّ ﴾ضمٍن﴿، ﴾اَنَدى﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ
َماَلةاجملرور: اب ﴾ارابِ ﴿  قوالً واحداً. ْبن ذَْكَوافال إْلِ
َماَلِة للكسائي ِعْنَد اْلَوْقِف  :ورموشما ﴾آيَةً ﴿  .داً احِ وَ  الً وْ قػَ اِبإْلِ
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حفص،  قرأ :[ٚ٘ٔ]اآلية:﴾تُّ مِ ﴿

بكسر ﴾ تُّ مِ ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشراْلِكَساِئّي، 
 .امليم

 بضم﴾ تُّ مُ ﴿اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعِة  قرأو
 .امليم

 حفص قرأ: [ٖٕ:ية]اآل﴾َنْسياً ﴿
 بفتح النوف. ﴾َنْسياً ﴿

﴾ ْسياً نِ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .بكسر النوف

بن ا قرأ[: ٕٗ:ية﴾]اآلِمْن َٓنِْتها﴿
بفتح ميم  ﴾اهَ تػَ ٓنَْ  نْ ﴿مَ  عامر، وشعبة

 .﴾اهِ تِ ٓنَْ ﴿ونصب اتء  ﴾نْ مَ ﴿
﴾ َٓنِْتهاِمْن ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .﴾َٓنِْتها ﴿وجّر اتء   ﴿ِمْن﴾، بكسر ميم
حفص  قرأ[: ٕ٘:ية]اآل ﴾ُتساِقطْ ﴿

بضم التاء، ؤنفيف السٌن،  ﴾ُتساِقطْ ﴿
  .وكسر القاؼ

 ﴾طْ اقَ سَّ تَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .بفتح التاء، وتشديد السٌن، وفتح القاؼ

ْدَغاـِ َعلَ جَ  َقدْ ﴿ * املدغم اسصغري:  .َوَخَلف اْلَعاِشرَواْلِكَساِئّي، َشاـ، هلِ ﴾: اِبإْلِ
﴾، ﴾، ﴿ََي ضَمٍَْن  * املمال: َماَلِة لْلِكَساِئّي،  :﴾فَػَناَداَىا﴿﴿َأنَّ  .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ

َماَلِة للكسائي ِعْنَد اْلَوْقِف  ورموه: ﴾بُِقوَّةٍ ﴿  .داً احِ وَ  الً وْ قػَ اِبإْلِ
  



317 
 

 
 عاصمابن عامر، و  قرأ: [ٖٗ:ية]اآل﴾الَْقِّ قَػْوَؿ ﴿

 .بنصب البلـ ﴾ؿَ وْ قػَ ﴿
 .برفع البلـ ﴾ؿُ وْ قػَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
اْبن َعاِمر عند الوصل  قرأ: [ٖ٘]اآلية:﴾فَػَيُكوفُ ﴿

  .بنصب النوف ﴾فَػَيُكوفَ ﴿
 ابلرفع. ﴿فَػَيُكوُف﴾ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ْدَغاـِ  :﴾تِ ئْ جِ  دْ قَ لَ ﴿ * املدغم اسصغري:  َساِئّي، َوَخَلف اْلَعاِشر.َواْلكِ  َشاـ،هلِِ  اِبإْلِ
َماَلِة لْلِكَساِئّي وحده. ﴿آاَتينَ﴾، ﴿َوأَْوَصاين﴾: * املمال:  اِبإْلِ

َماَلِة لْلِكَساِئّي،  :﴾﴿َقَضى﴿ِعيَسى﴾ وقفاً،   .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ
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 قرأ :معاً  [ٙٗؤٗ]اآلية:﴾ِإبْػرَاِىيم﴿

 بفتح اهلاء، وألف بعدىا. ﴾ـاِإبْػرَاىَ ﴿ ىشاـ
﴾ ِإبْػرَاِىيم﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .بكسر اهلاء، وَيء بعدىا
ُب القرآف  وردحيث  ﴾تِ بَ  أَ َيَ ﴿
بفتح  ﴾تَ بَ أَ  َيَ ﴿ابن عامر  قرأ: الكرمي
 .التاء

 ﴾تِ بَ أَ  َيَ ﴿ اأْلَْربَػَعةِ اَبِقي اْلُقرّاِء  قرأو
 .بكسر التاء

، ابهلاء﴿ََي أَبَْو﴾  ابن عامروقف و 
 ابلتاء. ﴿ََي أََبت﴾ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ ووقف 
 ابن عامر قرأ: [ٔ٘:ية]اآل﴾خُمَْلصاً ﴿

 .بكسر البلـ ﴾صاً لِ خمُْ ﴿
 ﴾خُمَْلصاً ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .بفتح البلـ
 
 
 

ْدَغاـِ ﴾ين اءَ جَ  دْ قَ ﴿ املدغم اسصغري: *  .َوَخَلف اْلَعاِشر، َواْلِكَساِئّي، َشاـهلِِ  : اِبإْلِ
َماَلِة  ﴾:ين اءَ جَ ﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشر ،الْبن ذَْكَوافاِبإْلِ

َماَلِة  :﴾ىوسَ مُ ﴿ ،﴾ىسَ عَ ﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشرلِْلِكَساِئّي، اِبإْلِ
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 ﴾ايِّ كِ بِ ﴿وَ  الكسائي قرأ: [ٛ٘:ية]اآل﴾َوبُِكيِّا﴿

 .بكسر الباء
 .بضم الباء ﴾َوبُِكيِّا﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 ﴾ـاِإبْػرَاىَ ﴿ ىشاـ قرأ :[ٛ٘]اآلية:﴾ِإبْػرَاِىيم﴿

 بفتح اهلاء، وألف بعدىا.
﴾ بكسر اهلاء، ِإبْػرَاِىيم﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .وَيء بعدىا
﴾ ُلوفَ ْدخَ يُ ﴿شعبة  قرأ: [ٓٙ]اآلية:﴾َيْدُخُلوفَ ﴿

 .بضّم الياء، وفتح اخلاء
﴾ بفتح الياء، َيْدُخُلوفَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 خلاء.وضم ا
 
 
 
 
 
 
 
 

َماَلِة : ﴿تُػتػَْلى﴾ * املَُمال:  َوَخَلف اْلَعاِشر.ْلِكَساِئّي، لِ اِبإْلِ
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ِنلف عنو  ذكوافابن  قرأ: [ٙٙ]اآلية:﴾أَِإذا﴿

 .ِبمزة واحدة مكسورة على اإلخبار ﴾ِإذا﴿
ِبمزتٌن األوىل  ﴾أَِإذا﴿اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعِة  قرأو

مفتوحة والثانية مكسورة على االستفهاـ، وىو الوجو 
 .وافالثاين البن ذك

ىشاـ ابلتحقيق مع اإلدخاؿ ىنا قوال  قرأو
واحدا ألنو من املواضع السبعة اليت يدخل فيها قوال 

 ابلتحقيق ببل إدخاؿ. اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ و  .واحدا
ابن عامر، وشعبة  قرأ :[ٙٙ]اآلية:﴾تُّ مِ ﴿

 .امليم بضم﴾ تُّ مُ ﴿
 .بكسر امليم﴾ تُّ مِ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
ابن عامر، وعاصم  قرأ: [ٚٙ:ية]اآل﴾َيْذُكرُ ﴿

 إبسكاف الذاؿ، وضم الكاؼ. ﴾َيْذُكرُ ﴿
 ﴾رُ كَّ ذَّ يَ ﴿ كسائي، َوَخَلف اْلَعاِشرال قرأو

 .«الذاؿ، والكاؼ»بتشديد 
 ،[ٓٚ:ية]اآل﴾ِصِليِّا﴿ ،[ٕٚوٛٙ:ية]اآل﴾ِجِثيِّا﴿
والكسائي  حفص، قرأ: [ٜٙ]اآلية:﴿ِعِتيِّا﴾

اَبِقي  قرأو. ﴾ايِّ تِ عُ ﴿العٌن ُب و  ﴾،ايِّ لِ صُ ﴿والصاد ُب  ﴾،ايِّ ثِ جُ ﴿بكسر اْليم ُب  ﴾، ﴿ِعِتيِّا﴾ِصِليِّا﴾، ﴿ِجِثيِّا﴿
 .بضم الروؼ الثبلثة ﴾ايِّ تِ عُ ﴿ ﴾،ايِّ لِ صُ ﴿ ﴾،ايِّ ثِ جُ ﴿ اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ 

 .اْليمإبسكاف النوف الثانية ؤنفيف ﴾ يجِ نْ نػُ ﴿ الكسائي قرأ [:ٕٚ﴾]اآلية:يجِّ نَ نػُ ﴿
 بفتح النوف وتشديد اْليم.﴾ يجِّ نَ نػُ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
إببداؿ اهلمزة َيء وإدغاـ الياء قبلها فيها فينطق بياء مشددة ﴾ َيِّ رِ وَ ﴿ابن ذكواف  قرأ :[ٗٚ]اآلية:﴾ايً ئػْ رِ وَ ﴿
 اهلمزة، ؤنفيف الياء.﴾ إبسكاف ايً ئػْ رِ وَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو .مفتوحة

َماَلِة : ، ﴿تُػتػَْلى﴾، ﴿ُىًدى﴾ وقفاً ﴿َأْوىَل﴾ * املَُمال:  َوَخَلف اْلَعاِشر.ْلِكَساِئّي، لِ اِبإْلِ
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 ﴾تَ يْ رَ فػَ أَ ﴿ الكسائي قرأ: [ٚٚ]اآلية:﴾تَ يْ أَ رَ فػَ أَ ﴿
  .اهلمزة الثانية املتوسطة ُنذؼ 
 إبثبات ﴾تَ يْ أَ رَ فػَ أَ ﴿اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعِة  قرأو
 حمققة ُب الالٌن. اهلمزة

 قرأ: [ٕٜؤٜوٛٛوٚٚ:ية]اآلاألربعة ﴾َوَلداً ﴿
 .بضم الواو، وسكوف البلـ﴿ُوْلًدا﴾ الكسائي 

بفتح الواو ﴾ َوَلداً ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 والبلـ.
 ﴾ادُ كَ يَ ﴿ الكسائي قرأ: [ٜٓ:ية]اآل﴾ادُ َتكَ ﴿

 .ابلياء
 .ابلتاء ﴾َتكادُ ﴿ اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ اَبِقي  قرأو
 حفص، والكسائي قرأ: [ٜٓ:ية]اآل﴾يَػتَػَفطَّْرفَ ﴿

بتاء فوقية مفتوحة بعد الياء مع فتح  ﴾يَػتَػَفطَّْرفَ ﴿
 .الطاء وتشديدىا

ة بنوف ساكن﴾ فَ رْ طِ فَ نػْ يػَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .بعد الياء مع كسر الطاء خمففة

 
 

ْدَغاـِ  :﴾مْ تُ ئػْ جِ  دْ قَ لَ ﴿ املدغم اسصغري:*   َساِئّي، َوَخَلف اْلَعاِشر.َواْلكِ  َشاـ،هلِِ  اِبإْلِ
َماَلِة  :﴾اْلَكاِفرِينَ ﴿ * املمال:  .اْلِكَساِئيّ دوري لاِبإْلِ
َماَلِة لْلِكَساِئّي،  :﴾﴿َأْحَصاُىمْ   .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ
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dS 
 چٱ    ٻ ٻ ٻ  چ

  اسورتيني:بني
ابلبسملة بٌن  َعاِصم، َواْلِكَساِئيّ  قرأ

 السورتٌن.
السكت، »وجهٌن: ب اْبن َعاِمر قرأو
 .«والوصل
ابلوصل دوف َخَلف اْلَعاِشر  قرأو

 البسملة. 
ابن  قرأ: [ٓٔ]اآلية:﴿َلَعلِّي آتِيُكم﴾

 عامر ﴿َلَعلَِّي آتِيُكم﴾ بفتح الياء.
اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعِة ﴿َلَعلِّي  قرأو

 آتِيُكم﴾ بسكوف الياء.
 
 
 
 
 

 ﴾: ابإلدغاـ هلشاـ، والكسائي.﴿َىْل ٓنُِسُّ  * املدغم اسصغري:
 .َوَخَلف اْلَعاِشر وشعبة، ،الطاء واهلاء للكسائيَماَلِة إبِ : ﴾طَوَ ﴿ * املمال:

﴿أاََتَؾ﴾، ﴾، السىن﴿، ﴾وأخفى﴿ ﴾،الثرى﴿، ﴾استوى﴿، ﴾العلى﴿، ﴾طمشى﴿، ﴾لتشقى﴿
َماَلِة لْلِكَساِئّي، وقفاً  ﴾ىوً طُ ﴿، ﴾َي موسى﴿﴿أاَتَىا﴾، ، ﴾ىدى﴿، ﴾موسى﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر: اِبإْلِ

 .َوَخَلف اْلَعاِشروالكسائي، ﴾: إبمالة الراء واهلمزة البن ذكواف، وشعبة، اءَ ﴿رَ 
َماَلِة ل :﴾ارِ النَّ ﴿  اْلِكَساِئّي.دوري اِبإْلِ
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بفتح الياء  ﴾َوِلَ ﴿ َحْفص  قرأ: [ٛٔ]اآلية:﴾َوِلَ ِفيَها﴿

 َوْصبًل، وإسكاِنا َوْقفاً.
َوْصبلً الياء  إبسكاف ﴾َوِل ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 وَوْقفاً. 
ِبمزة  ﴾دْ دُ شْ أَ ﴿ ابن عامر قرأ :[ٖٔ]اآلية:﴾اْشُددْ ﴿

 .قطع مفتوحة وصبل وبدءا
ِبمزة وصل ٓنذؼ  ﴾دْ دُ اشْ ﴿ اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ اَبِقي  قرأو

 .ُب الّدرج، وتثبت ُب االبتداء مضمومة
بضم  ﴾وُ كْ ِر شْ أُ وَ ﴿ ابن عامر قرأ: [ٕٖ]اآلية:﴾َوَأْشرِْكوُ ﴿

 .اهلمزة
 .بفتح اهلمزة ﴾وُ كْ ِر شْ أَ وَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  أقر و
 
 
 
 
 
 

 
 

 ﴿فألقاىا﴾، ،﴾ كلوَي موسى﴿، ﴾فرتدى﴿ ﴿ىواه﴾، ،﴾ معاً تسعى﴿﴿لتجزى﴾، ﴾، يوحى﴿ * املمال:
َماَلِة لْلِكَساِئيّ  ﴾:طغى﴿، ﴾ وقفاً الكِرْبى﴿، ﴾األوىل﴿، ﴾ كلوأخرى﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر، اِبإْلِ
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َناَؾ﴾﴾ِشيٕنَْ  ِإذْ ﴿ اسصَِّغري:املدغم *  ْدَغاـِ ، ﴿َقْد ِجئػْ  .َوَخَلف اْلَعاِشرَشاـ، َواْلِكَساِئّي، هلِِ : اِبإْلِ
ْدَغاـِ  :﴾تَ ثْ بِ لَ فػَ ﴿  ْبن َعاِمر، َواْلِكَساِئّي.اِل اِبإْلِ

﴿اهْلَُدى﴾، ، ﴿َوأََرى﴾، ﴿َيْطَغى﴾، ﴿طَمَْشى﴾ ﴿طغى﴾، ،﴾ معاً َي موسى﴾، ﴿يوحى﴿ * املمال:
 ،﴾ َماَلِة لْلِكَساِئيّ  :﴿َىَدى﴾، ﴿اأُلوىَل﴾﴿أَْعَطى﴾، ﴿َوتَػَوىلَّ  .َوَخَلف اْلَعاِشر، اِبإْلِ
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﴾ داً َهامِ ﴿ ابن عامر قرأ :[ٖ٘:ية]اآل﴾َمْهداً ﴿

 بكسر امليم، وفتح اهلاء، وإثبات ألف بعدىا.
بفتح امليم،  ﴾داً هْ مَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .وإسكاف اهلاء، وحذؼ األلف
بياء ﴿َيَكاُد﴾ الكسائي  قرأ: [ٜٓ]اآلية:﴿َتَكاُد﴾

 .التذكًن
 بتاء التأنيث.﴿َتَكاُد﴾  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 ﴾وىً سِ ﴿ الكسائي قرأ: [ٛ٘:ية]اآل﴾ُسوىً ﴿

 .بكسر السٌن
 بضم السٌن. ﴾وىً سُ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 ابن عامر، وشعبة قرأ: [ٔٙ:ية]اآل﴾فَػُيْسِحَتُكمْ ﴿

 بفتح الياء والاء. ﴾َتُكمْ ْسحَ فَػيَ ﴿
بضم  ﴾فَػُيْسِحَتُكمْ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 الياء، وكسر الاء.
 ﴾فْ إِ ﴿حفص  قرأ: [ٖٙ:ية]اآل﴾ِإْف ىذافِ ﴿

 .«النوف»بتخفيف 
 .«النوف»بتشديد  ﴾فَّ إِ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
لف أب ﴾فِ اذَ ىَ ﴿أٗنع القراء األربعة على قراءة و 

 .بعدىا نوف خفيفة
﴾، ﴿َواَل يَنَسى﴾ وقفاً،  * املمال: ﴿ُسًوى﴾ ، ﴿ُموَسى﴾ معاً ، ﴿َوَأىَب﴾ ﴿أُْخَرى﴾، ،﴿النػَُّهى﴾﴿َشّتَّ

َماَلِة لْلِكَساِئيّ  ، ﴿اْستَػْعَلى﴾:﴾ُمثْػَلى﴾، ﴿الْ النَّْجَوى﴿﴿أََتى﴾، ﴾، فَػتَػَوىلَّ ﴿﴿ُضًحى﴾، ، وقفاً  َوَخَلف ، اِبإْلِ
 .اْلَعاِشر

  



316 
 

 
 ابن ذكواف قرأ: [ٙٙ:ية]اآل﴾طُمَيَّلُ ﴿

 .بتاء التأنيث ﴾لُ يَّ ٔنَُ ﴿
بياء  ﴾طُمَيَّلُ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .التذكًن
 ابن ذكواف قرأ: [ٜٙ:ية]اآل﴾تَػْلَقفْ ﴿

بفتح البلـ، وتشديد القاؼ،  ﴾فُ قَّ لَ تػَ ﴿
 .ورفع الفاء

إبسكاف البلـ،  ﴾تَػْلَقفْ ﴿ حفص قرأو
 ؤنفيف القاؼ، وجـز الفاء.

 ﴾فْ قَّ لَ تػَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .بفتح البلـ، وتشديد القاؼ، وجـز الفاء

ابن عامر،  قرأ: [ٜٙ:ية]اآل﴾اِحرٍ سَ ﴿
بفتح السٌن، وألف  ﴾رٍ حِ اسَ ﴿ وعاصم

 .بعدىا، وكسر الاء
 َوَخَلف اْلَعاِشرالكسائي،  قرأو

، من بكسر السٌن، وإسكاف الاء ﴾رٍ حْ سِ ﴿
 غًن ألف.

 
ُتمْ قَاَؿ ﴿ ُتمْ  قَاؿَ ﴿حفص  قرأ: [ٖٕٔ]اآلية:﴾آَمنػْ  ﴾ ُنذؼ اهلمزة األوىل، أي: ابإلخبار.آَمنػْ
ُتمْ ء قَاؿَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو إبثبات اهلمزتٌن، أي: ابالستفهاـ، وسهل اهلمزة الثانية دوف إدخاؿ  ﴾آَمنػْ

 .ابن عامر، وحققها اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ 
نْػَيا﴾، ﴿َوأَبْػَقى﴾ معاً ، ﴿أََتى﴾ ﴿اأَلْعَلى﴾، ،﴿ُموَسى﴾ كلو﴾، َتْسَعى﴿﴿أَْلَقى﴾،  * املمال: ، ﴿الدُّ

َماَلِة لْلِكَساِئيّ  ، ﴿اْستَػْعَلى﴾:﴾ُمثْػَلى﴾، ﴿الْ النَّْجَوى﴿﴿تَػزَكَّى﴾، ﴾، اْلُعَلى﴿﴿ضَمٍَْن﴾،   .َوَخَلف اْلَعاِشر، اِبإْلِ
َماَلِة  :﴾َجاَءانَ ﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر ،الْبن ذَْكَوافاِبإْلِ

 ﴿َخطَاََياَن﴾: أماؿ الكسائي األلف اليت بعد الياء.
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-ٓٛ:اآليتاف﴾]َرَزْقناُكمْ ، َوواَعْدانُكْم ، َأذْمَْيناُكْم ﴿

، مْ كُ تُ يػْ ذمَْ أَ ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشرالكسائي،  قرأ[: ٔٛ
 .بتاء املتكلم ُب األفعاؿ الثبلثة ﴾مْ كُ تُ قػْ زَ ا رَ ، مَ مْ كُ دتُّ اعَ وَ 

، َوواَعْدانُكْم ، َأذْمَْيناُكْم ﴿ ابن عامر، وعاصم قرأو
 .بنوف العظمة ُب األفعاؿ الثبلثة ﴾َرَزْقناُكمْ 
الكسائي  قرأ: [ٔٛ:ية]اآل﴾ضَمِْللْ ، َوَمن فَػَيِحلَّ ﴿

ن مَ وَ ﴿وبضم البلـ من  ﴾،لَّ حُ يَ فػَ ﴿بضم الاء من 
  .﴾لْ لُ ضمَْ 

 ﴾فَػَيِحلَّ ﴿بكسر الاء من  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .﴾ضَمِْللْ ﴿َوَمن البلـ من بكسر و 

 ﴾ْلِكناّنِِ ﴿ ابن عامر قرأ: [ٚٛ:ية]اآل﴾ّنَْلِكنا﴿
 بفتح امليم. ﴾ّنَْلِكنا﴿عاصم  قرأو بكسر امليم.

بضم  ﴾ْلِكناّنُِ ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشرالكسائي،  قرأو
 امليم.

ْلنا﴿  وحفص ابن عامر، قرأ[: ٚٛ:ية﴾]اآل٘نُِّ
ْلنا﴿  .بضم الاء، وكسر امليم املشّددة ﴾٘نُِّ

 ،بفتح الاء وامليم ﴾ْلنا٘نََ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .مع ٔنفيف امليم

 
﴾، لِتَػْرَضى﴿﴿اْىَتَدى﴾، ، ﴿َىَوى﴾، ﴿َوالسَّْلَوى﴾، ﴿َىَدى﴾ ﴿َٔنَْشى﴾، ،﴿ُموَسى﴾ كلو * املمال:
َماَلِة لْلِكَساِئيّ  ﴿أَْلَقى﴾ وقفاً:  .َوَخَلف اْلَعاِشر، اِبإْلِ
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َـّ ََي ﴿  حفص قرأ :[ٜٗية:اآل]﴾اْبَن ُأ

َـّ ﴿  .بفتح امليم ﴾اْبَن ُأ
ِـّ ﴿ اأْلَْربَػَعةِ اَبِقي اْلُقرّاِء  قرأو ﴾ اْبَن ُأ

 .بكسر امليم
ابن  قرأ[: ٜٙ:ية﴾]اآليَػْبُصُروا بِوِ ﴿

 .بياء الغيب ﴾وارُ صُ بْ يػَ ﴿ عامر، وعاصم
 َوَخَلف اْلَعاِشرالكسائي،  قرأو

 .بتاء اخلطاب ﴾وارُ صُ بْ تػَ ﴿
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .َوَخَلف اْلَعاِشرْلِكَساِئّي، الذاؿ ُب التاء لِ  ْدَغاـِ ﴿فَػنَػَبْذتُػَها﴾: إبِ  اسصَِّغري:املدغم * 
ْدَغاـِ ﴾ِإفَّ فَ  بْ فَاْذىَ ﴿  ْلِكَساِئّي.لِ  : اِبإْلِ

َماَلِة لْلِكَساِئيّ  ﴿ُموَسى﴾ معاً: * املَُمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشر، اِبإْلِ
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 ﴾وَ َوىْ ﴿ اْلِكَساِئيّ  قرأ :[ٕٔٔ]اآلية:﴾َوُىوَ ﴿

 إبسكاف اهلاء.
 ِبَضمِّ اهْلَاِء.﴾ َوُىوَ ﴿ اأْلَْربَػَعةِ اَبِقي اْلُقرّاِء  قرأو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ْدَغاـِ ﴾َبقَ سَ  دْ قَ ﴿ * املدغم اسصغري:  .َوَخَلف اْلَعاِشر، َواْلِكَساِئّي، َشاـهلِِ  : اِبإْلِ
ْدَغاـِ  :معاً  ﴾مْ تُ ثػْ بِ ﴿لَ   ْبن َعاِمر، َواْلِكَساِئّي. اِل اِبإْلِ

َماَلِة : ﴿تَػَرى﴾ * املمال:  َوَخَلف اْلَعاِشر.ْلِكَساِئّي، لِ اِبإْلِ
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شعبة  قرأ: [ٜٔٔ:ية]اآل﴾َوأَنََّك ال﴿

 .بكسر اهلمزة ﴾كَ نَّ إِ وَ ﴿
 ﴾كَ نَّ أَ وَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .بفتح اهلمزة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ،﴿يَػبػَْلى﴾، ﴿َتْضَحى﴾، ﴿تَػْعَرى﴾ ﴿فَػَتْشَقى﴾، ،﴿َأىَب﴾﴿يُػْقَضى﴾، ﴿فَػتَػَعاىَل﴾ وقفاً،  * املمال:
َماَلِة لْلِكَساِئيّ  ﴿َيْشَقى﴾، ﴿أَْعَمى﴾ معاً:﴾، ﴿ُىًدى﴾ وقفاً، َوَىَدى﴿اْجتَػَباُه﴾، ﴿﴿َوَعَصى﴾، ﴿فَػَغَوى﴾،  ، اِبإْلِ

 .َوَخَلف اْلَعاِشر
َماَلِة ل :﴾ايَ دَ ىُ ﴿  .اْلِكَساِئيّ دوري اِبإْلِ
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 شعبة، والكسائي قرأ[: ٖٓٔ:ية﴾]اآلتَػْرضى﴿

 .بضم التاء ﴾ىضَ رْ تػُ ﴿
 .بفتح التاء ﴾تَػْرضى﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
بتاء  ﴾أَتْهِتِمْ ﴿ حفص قرأ[: ٖٖٔ:ية﴾]اآلأَتْهِتِمْ ﴿
 .التأنيث
 بياء التذكًن. ﴾مْ هتِِ َيَْ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نْػَيا﴾، ﴿َوأَبْػَقى﴾، ﴿تَػْرَضى﴾ ﴿مَُّسمِّى﴾، ،﴿النػَُّهى﴾﴾، َوأَبْػَقى﴿﴿تُنَسى﴾،  * املمال: ، ﴿الدُّ
 ﴿َيْشَقى﴾، ﴿أَْعَمى﴾ معاً:﴾، ﴿ُىًدى﴾ وقفاً، َوَىَدى﴾، ﴿ْىَتَدى﴿ا﴿اأْلُوىَل﴾، ﴿َوزَمَْزى﴾،  ،﴿لِلتػَّْقَوى﴾

َماَلِة لْلِكَساِئيّ   .َوَخَلف اْلَعاِشر، اِبإْلِ
َماَلِة  :﴾ارِ هَ النػَّ ﴿  .اْلِكَساِئيّ  دوريلِ اِبإْلِ
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eS 

 چٱ    ٻ ٻ ٻ  چ
  اسورتيني:بني
ابلبسملة بٌن  َعاِصم، َواْلِكَساِئيّ  قرأ

 السورتٌن.
السكت، »وجهٌن: ب اْبن َعاِمر قرأو
 .«والوصل
ابلوصل دوف َخَلف اْلَعاِشر  قرأو

 البسملة. 
ابن عامر،  قرأ: [ٗ:ية]اآل﴾قاَؿ َريبِّ ﴿
بضم القاؼ، وحذؼ األلف،  ﴾لْ قُ ﴿ وشعبة

 .وإسكاف البلـ
 َوَخَلف اْلَعاِشروالكسائي،  ،حفص قرأو

بفتح القاؼ، وألف بعدىا، وفتح  ﴾اؿَ قَ ﴿
 البلـ.

 اْلِكَساِئيّ  قرأ :[ٗ]اآلية:﴾َوُىوَ ﴿
 إبسكاف اهلاء. ﴾وَ َوىْ ﴿

 ِبَضمِّ اهْلَاِء.﴾ َوُىوَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .بنوف العظمة، وكسر الاء ﴾نُوِحي﴿حفص  قرأ: [ٚ]اآلية:م﴾نُوِحي إِلَْيهِ ﴿
 .ابلياء التحتية، وفتح الاء ﴿يُوَحى﴾ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

توحة، وبعد اهلمزة إبسكاف السٌن، وبعدىا شمزة مف ﴾﴿َفْسأَُلوا  ابن عامر، وعاصم قرأ: [ٚ]اآلية:﴾﴿َفْسأَُلوا
 .البلـ املضمومة

 ، مع حذؼ اهلمزة ُب الالٌن.بنقل حركة اهلمزة إىل الساكن قبلها ﴾﴿َفَسُلوا َوَخَلف اْلَعاِشر ،اْلِكَساِئيّ  قرأو
َماَلِة : ﴿يُوَحى﴾﴿افْػتَػرَاُه﴾، ﴿النَّْجَوى﴾ وقفاً،  * املمال:  َوَخَلف اْلَعاِشر.ْلِكَساِئّي، لِ اِبإْلِ
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 بفتح الياء ﴿َمِعَي﴾ حفص قرأ :[ٕٗ]اآلية:﴾يَ عِ مَ ﴿
 وصبل.
 .الياء إبسكاف﴿َمِعي﴾  اأْلَْربَػَعةِ اَبِقي اْلُقرّاِء  قرأو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ْدَغاـِ ﴾: ْقِذؼُ نػَ  َبلْ ﴿ * املدغم اسصغري:  .والبد من الغنة حاؿ اإلدغاـ لكسائي،ل اِبإْلِ
َماَلِة لْلِكَساِئّي، ﴿َدْعَواُىْم﴾ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشر: اِبإْلِ
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ابن عامر،  قرأ: [ٕ٘]اآلية:﴾نُوِحي إِلَْيوِ ﴿
 .ابلياء التحتية، وفتح الاء ﴿يُوَحى﴾وشعبة 
بنوف  ﴾نُوِحي﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .العظمة، وكسر الاء
 اْلِكَساِئيّ  قرأ :[ٖٖ]اآلية:﴾َوُىوَ ﴿

 إبسكاف اهلاء. ﴾وَ َوىْ ﴿
ِبَضمِّ ﴾ َوُىوَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 اهْلَاِء.

ابن عامر،  قرأ :[ٖٗ]اآلية:﴾تَّ مِّ ﴿
 .امليم ضمب﴾ تَّ مُّ ﴿وشعبة 
بكسر ﴾ تَّ مِّ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .امليم
 
 
 
 
 
 

َماَلِة لْلِكَساِئّي، ﴿اْرَتَضى﴾ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشر: اِبإْلِ
َنةً ﴿ َماَلِة  :ورموه ﴾ِفتػْ  واحداً.عند الَوْقف قوالً ْلِكَساِئّي لِ اِبإْلِ
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ابن عامر، وشعبة،  قرأ: [ٖٙ]اآلية:﴾ُىُزًوا﴿

﴾ ابهلمز، مع ضم الزاي َوْصبًل، اؤً ُىزُ والكسائي ﴿
 وَوْقفاً.
، مع ضم ﴾ إبِِْبَداِؿ اهلَْمزَِة واواُىُزًواَحْفص ﴿ قرأو 

 الزاي، َوْصبًل، وَوْقفاً.
﴾ ابهلمزة، مع إسكاف اؤً ُىزْ ﴿ َخَلف اْلَعاِشر قرأو
 َوْصبًل، وَوْقفاً.الزاي 

 قرأ: اْلُعُمُر﴾ معاً  َعَلْيِهمُ ِهُم النَّاَر ، ُوُجوىِ ﴿
 مُ َعَليػْهُ ُهُم النَّاَر ، ُوُجوىِ ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشر ،اْلِكَساِئيّ 

 ِبَضمِّ اهْلَاِء وامليم َوْصبًل. ﴾اْلُعُمرُ 
 َعَلْيِهمُ ِىِهُم النَّاَر، ُوُجو ﴿ ابن عامر، وعاصم قرأو
 اهلاء وضم امليم َوْصبًل. بكسر ﴾اْلُعُمرُ 

يكسروف اهلاء،  كلهمف أما عند اسرقفو
 ويسكنوف امليم.

عاصم ﴿َوَلَقِد  قرأ :[ٔٗ]اآلية:﴿َوَلَقِد اْستُػْهزَِئ﴾
 داؿ.ال كسراْستُػْهزَِئ﴾ ب

بضم  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعِة ﴿َوَلَقُد اْستُػْهزَِئ﴾ قرأو
 اهلمزة َيء.ووقف ىشاـ ﴿اْستُػْهزِي﴾ إببداؿ  .الداؿ

ْدَغاـِ  ﴾:تِيِهمأتَْ  َبلْ ﴿ * املدغم اسصغري:  .ِكَساِئيّ َوالْ  ،َشاـهلِ  اِبإْلِ
 والكسائي، َوَخَلف اْلَعاِشر.شعبة، ِنلفو، و  ﴾: إبمالة الراء واهلمزة البن ذكوافؾَ اءَ ﴿رَ  * املمال:

َماَلِة  ﴾:َمَّت ﴿  َوَخَلف اْلَعاِشر.ْلِكَساِئّي، لِ اِبإْلِ
َماَلِة  :﴾ارِ هَ النػَّ وَ ﴿  .اْلِكَساِئيّ  دوريلِ اِبإْلِ
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ابن  قرأ: [٘ٗ:ية]اآل﴾مُّ الصُّ  َوال َيْسَمعُ ﴿

بتاء فوقية مضمومة، وكسر  ﴾عُ مِ سْ تُ ﴿ عامر
 .بنصب امليم ﴾مَّ الصُّ ﴿امليم، و
بياء  ﴾َيْسَمعُ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .برفع امليم ﴾مُّ الصُّ ﴿ٓنتية، وفتح امليم، و
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

َماَلِة لْلِكَساِئّي،  :، ﴿ُموَسى﴾﴾وََكَفى﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ
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 ﴾اذاً ذَ جِ ﴿ الكسائي قرأ: [ٛ٘:ية]اآل﴾ُجذاذاً ﴿

 بكسر اْليم.
 .اْليم بضم﴾ ُجذاذاً ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 األول: ِىَشاـ بوجهٌن قرأ :[ٕٙ]اآلية:﴾نتأَأَ ﴿

ٓنقيقها مع  اسثاين:تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخاؿ، 
 اإلدخاؿ.

 مع عدـ اإلدخاؿ. ابلتحقيق اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
  ابن عامر، وعاصم قرأ: [ٗٙ]اآلية:﴾﴿َفْسأَُلوُىمْ 

توحة، وبعد إبسكاف السٌن، وبعدىا شمزة مف ﴾﴿َفْسأَُلوُىمْ 
 .اهلمزة البلـ املضمومة

بنقل  ﴾﴿َفَسُلوُىمْ  َوَخَلف اْلَعاِشر ،اْلِكَساِئيّ  قرأو
، مع حذؼ اهلمزة ُب حركة اهلمزة إىل الساكن قبلها

 الالٌن.
بفتح ﴾ ؼَّ أُ ﴿ ابن عامر قرأ :[ٚٙ:ية]اآل﴾ُأؼٍّ ﴿

 .الفاء ببل تنوين
اَبِقي  قرأو. بكسر الفاء منونة﴾ ؼٍّ أُ ﴿ حفص قرأو

 .فاء ببل تنوينبكسر ال ﴾ؼِّ أُ ﴿ اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ 
 

َماَلِة لْلِكَساِئّي،  :وقفاً  ﴿فَػًّت﴾ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ
َماَلِة للكسائي ِعْنَد اْلَوْقفِ ﴿اَنِفَلًة﴾ ورموه:   .اِبإْلِ

  



328 
 

 
 :ِىَشاـ بوجهٌن قرأ :[ٖٚ]اآلية:﴾أَئِمَّةَ ﴿

 وعدمو. اهلمزة الثانية مع اإلدخاؿ، قيقٓن
ابلتحقيق مع عدـ  اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ اَبِقي  قرأو

 اإلدخاؿ.
 شعبة قرأ: [ٓٛ:ية]اآل﴾لُِتْحِصَنُكمْ ﴿

 .ابلنوف ﴾مْ كُ نَ صِ حْ نُ لِ ﴿
 ﴾لُِتْحِصَنُكمْ ﴿ حفصابن عامر، و  قرأو

 .ابلتاء على التأنيث
الكسائي، َوَخَلف اْلَعاِشر   قرأو

 .ابلياء التحتية ﴾مْ كُ نَ صِ حْ يُ لِ ﴿
 
 
 
 
 
 
 
 
 

َماَلِة لْلِكَساِئّي،  :﴿اَنَدى﴾ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ
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 وشعبة بن عامر،ا قرأ :[ٛٛ]اآلية:﴾ينجِ نُ ﴿
 .بنوف واحدة مضمومة وتشديد اْليم ﴿ذمُِّي﴾
بنونٌن األوىل  ﴾ينجِ نُ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 مضمومة، والثانية ساكنة مع ٔنفيف اْليم.
﴾وَ ﴿  ،َواْلِكَساِئيّ  ،َحْفص قرأ: [٘ٛ]اآلية:زََكرَيَّ

﴾ وَ ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشر  .ابلقصر من غًن شمززََكرَيَّ
ِبمزة مفتوحة ﴾ ءَ زََكرَيَّ وَ ﴿ ابن عامر، وشعبة قرأو

 .املدّ مع  ،بعد األلف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

َماَلِة لْلِكَساِئّي،  :﴿اَنَدى﴾ كلو، ﴿َوذِْكَرى﴾، ﴿ضَمٍَْن﴾ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ
َماَلِة ل ﴾:وفَ عُ ارِ سَ يُ ﴿  .ُدورِّي اْلِكَساِئيّ اِبإْلِ
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 اْلِكَساِئيّ  قرأ :[ٜٗ]اآلية:﴾َوُىوَ ﴿

 إبسكاف اهلاء. ﴾وَ َوىْ ﴿
ِبَضمِّ ﴾ َوُىوَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 اهْلَاِء.

 شعبة، قرأ: [ٜ٘:ية]اآل﴾َوَحراـٌ ﴿
بكسر الاء وسكوف  ﴾ـٌ رْ حِ وَ ﴿ والكسائي

 الراء، وحذؼ األلف.
ـٌ رَ حَ وَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو  ﴾ا

 .بفتح الاء، والراء، وإثبات األلف
 ابن عامر قرأ[: ٜٙ﴿فُِتَحْت﴾]اآلية:

 .بتشديد التاء ﴾تْ حَ تِّ فػُ ﴿
 ﴾تْ حَ تِ فُ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .بتخفيف التاء
 قرأ :[ٜٙ]اآلية:﴾وجُ جُ أْ مَ وَ  وجُ جُ َيَْ ﴿
ابهلمز اقق ﴾ وجُ جُ أْ مَ وَ  وجُ جُ َيَْ ﴿عاصم 

 .فيهما
 وجُ جُ َيَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .بغًن شمز أي ابإلبداؿ ألفا ﴾ وجُ جُ امَ وَ 
َماَلِة لْلِكَساِئّي، اْلُْسىَن ﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشر﴾: اِبإْلِ
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 بن عامر، وشعبةا قرأ: [ٗٓٔ:ية]اآل﴾لِْلُكُتبِ ﴿

بكسر الكاؼ، وفتح التاء، وإثبات ألف  ْلِكَتاِب﴾لِ ﴿
 بعدىا.
 والكسائي، َوَخَلف اْلَعاِشرحفص،  قرأو

 .بضم الكاؼ، والتاء، وحذؼ األلف ﴾لِْلُكُتبِ ﴿
﴾ بُورِ زُّ ال﴿ َخَلف اْلَعاِشر قرأ :[٘ٓٔ]اآلية:﴾بُورِ زَّ ال﴿

 بضم الزاي.
 .بفتح الزاي﴾ بُورِ زَّ ال﴿ اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ اَبِقي  قرأو
ِىَشاـ عند الوقف  قرأ :[ٜٓٔ]اآلية:﴾َسَواءٍ ﴿

إبِِْبَداِؿ اهلَْمزَِة ألفا مع القصر، والتوسط، واملد، وتسهيلها 
 والقصر. ابلرـو مع املد

 ﴾اؿَ قَ ﴿ حفص قرأ: [ٕٔٔ:ية]اآل﴾قاَؿ َربِّ ﴿
 .بفتح القاؼ، وألف بعدىا، وفتح البلـ

بضم القاؼ،  ﴾لْ قُ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .وحذؼ األلف، وإسكاف البلـ

 
 
 

َماَلِة لْلِكَساِئّي، ، ﴿يُوَحى﴾﴾َوتَػتَػَلقَّاُىمُ ﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشر: اِبإْلِ
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gS 

 چٱ    ٻ ٻ ٻ  چ
  اسورتيني:بني
ابلبسملة بٌن  َعاِصم، َواْلِكَساِئيّ  قرأ

 السورتٌن.
السكت، »وجهٌن: ب اْبن َعاِمر قرأو
 .«والوصل

ابلوصل دوف َخَلف اْلَعاِشر  قرأو
 البسملة. 

[ معاً: ٕ:ية﴾]اآلِبُسكارى، ُسكارى﴿
، يرِ كْ سَ ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشرالكسائي،  قرأ

بفتح السٌن، وإسكاف الكاؼ،  ﴾يرِ كْ سَ بِ 
 .وحذؼ األلف

، ُسكارى﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
بضم السٌن، وفتح الكاؼ،  ﴾ِبُسكارى

 .وإثبات األلف
 

ُه﴾،، ﴾يرِ كْ سَ ، بِ يرِ كْ سَ ﴿وقفاً، معًا  ﴾﴿َوتَػَرى: * املمال ﴾﴿مَُّسمِّى﴾ وقفاً،  ﴿تَػَوالَّ َماَلِة : ﴿يُػتَػَوَبَّ اِبإْلِ
 .َوَخَلف اْلَعاِشرلْلِكَساِئّي، 
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﴾ يَػْقَطعْ لِ ﴿ ابن عامر قرأ: [٘ٔ:ية]اآل﴾ٍُبَّ ْليَػْقَطعْ ﴿

ألف الـ األمر األصل فيها  ؛ءابكسر البلـ وصبل، وبد
 الكسر.
إبسكاف البلـ ﴾ ْليَػْقَطعْ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
على األصل ُب الـ  ؛للتخفيف، وكسرىا بدءا ؛وصبل
 األمر.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نْػَيا﴿، ﴿ُىًدى﴾ وقفاً، ﴾اْلَمْوَتى﴿* املمال: َماَلِة  :﴿اْلَمْوىَل﴾، ﴾الدُّ  .َوَخَلف اْلَعاِشرْلِكَساِئّي، لاِبإْلِ
َماَلِة للكسائي ِعْنَد اْلَوْقِف  :ونظًنىا ﴿َواآْلِخرَِة﴾  .داً احِ وَ  الً وْ قػَ اِبإْلِ
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ِىَشاـ  قرأ :ونظًنه [ٛٔ]اآلية:﴾َيَشاءُ ﴿

عند الوقف إبِِْبَداِؿ اهلَْمزَِة ألفا مع القصر، 
 والتوسط، واملد، وتسهيلها ابلرـو مع املد

 والقصر.
بن ا قرأ [:ٜٔ]اآلية:﴾ِميمُ الَْ  ُرُءوِسِهمُ ﴿

بكسر  ﴾ِميمُ الَْ  ُرُءوِسِهمُ ﴿عامر، وعاصم 
 اهلاء، وضم امليم َوْصبًل. 

 َوَخَلف اْلَعاِشر، اْلِكَساِئيّ  قرأو
 ِبَضمِّ اهْلَاِء، وامليم َوْصبًل. ﴾ِميمُ الَْ  ُرُءوِسُهمُ ﴿

يقفوف بكسر اهلاء،  كل القراء األربعةو 
 .وإسكاف امليم

عاصم  قرأ :[ٖٕ]اآلية:﴾ؤاً لُ ؤْ لُ وَ ﴿
 .بنصب اهلمزة الثانية﴾ ؤاً لُ ؤْ لُ وَ ﴿

﴾ ؤٍ لُ ؤْ لُ وَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 اهلمزة الثانية ِنفض
بدؿ اهلمزة األوىل ﴾ إبؤٍ لُ و لُ وَ ﴿شعبة  قرأو

 .واوا ساكنة مدية وصبل ووقفا
الثانية واوا إببداؿ اهلمزة  وقفاً  ىشاـ قرأو

ساكنة مدية، وتسهيلها بٌن بٌن مع الرـو وىذاف الوجهاف قياسياف، وصموز إبداهلا واوا خالصة إتباعا للرسم، وحينئذ 
الوجو مع الوجو األوؿ وصموز الوقف عليها ابلرـو فيكوف فيها عند صموز الوقف عليها ابلسكوف اض فيتحد ىذا 

 الوقف أربعة أوجو تقديرا وثبلثة ٓنقيقا وعمبل.
َماَلِة  ﴾:َوالنََّصاَرى﴿ * املمال:  َوَخَلف اْلَعاِشر.ْلِكَساِئّي، لِ اِبإْلِ

َماَلِة ل :﴾رٍ انَّ ﴿  اْلِكَساِئّي.دوري اِبإْلِ
َماَلِة للكسائي ِعْنَد اْلَوْقِف  :﴾ةِ امَ يَ قِ الْ ﴿  .داً احِ وَ  الً وْ قػَ اِبإْلِ
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 .ابلنصب﴾ َسواءً ﴿ حفص قرأ: [ٕ٘:ية]اآل﴾َسواءً ﴿
 .ابلرفع ﴾اءٌ وَ سَ ﴿اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعِة  قرأو
 َوَحْفص  ،ِىَشاـ قرأ: [ٕٙ]اآلية:﴾لِلطَّائِفٌنَ  بَػْييِتَ ﴿

 وإسكاِنا َوْقفاً.بفتح الياء َوْصبًل،  ﴾بَػْييِتَ ﴿
َوْصبلً الياء  إبسكاف ﴾بَػْييِت ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 وَوْقفاً. 

﴾ يَػْقُضوالِ ﴿ ابن عامر قرأ: [ٜٕ:آية]﴾ْليَػْقُضوا﴿ٍُبَّ 
 بكسر البلـ وصبل وبدءا.

إبسكاف البلـ ﴾ ْليَػْقُضوا﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 وصبل، وكسرىا بدءا.

ابن ذكواف  قرأ: [ٜٕ:ية]اآل﴾َوْلَيطَّوَّفُوا،  َوْلُيوُفوا﴿
 «.الفعلٌن»بكسر البلـ ُب ﴾ َيطَّوَُّفواَولِ ،  ُيوُفواَولِ ﴿

إبسكاف ﴾ َوْلَيطَّوَّفُوا،  َوْلُيوُفوا﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .«الفعلٌن»البلـ ُب 
بفتح الواو ﴾ إبسكاف البلـ وافُّ َوْليُػوَ ﴿شعبة  قرأو

 ﴾ فقط.وافُّ َوْليُػوَ لفظ ﴿وتشديد الفاء من 
بسكوف الواو ﴾ َوْلُيوُفوا﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 ؤنفيف الفاء.
 إبسكاف اهلاء. ﴾وَ هْ ف﴿ اْلِكَساِئيّ  قرأ :[ٖٓ]اآلية:﴾ُهوَ ف﴿
 ِبَضمِّ اهْلَاِء.﴾ ُهوَ ف﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

َماَلِة لْلِكَساِئّي، ﴾ىلَ تػْ يػُ ﴿ املمال:*   .َوَخَلف اْلَعاِشر: اِبإْلِ
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بن عامر، ا قرأ[: ٖٗ:آية﴾]َمْنَسكاً ﴿
 .السٌن بفتح﴾ َمْنَسكاً ﴿ وعاصم
 َوَخَلف اْلَعاِشرالكسائي،  قرأو

 بكسر السٌن. ﴾كاً َمْنسِ ﴿
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ْدَغاـِ  ﴾:ُنوبُػَهاجُ  تْ بَ جَ وَ ﴿ اسصَِّغري:املدغم *   .َوَخَلف اْلَعاِشرْلِكَساِئّي، ل اِبإْلِ
َماَلةِ  :، ﴿َىَداُكْم﴾﴾التػَّْقَوى﴿ ،وقفاً  ﴾ُمَسمِّى﴿﴿تَػْقَوى﴾ وقفاً،  * املمال:  .، َوَخَلف اْلَعاِشرْلِكَساِئيّ لِ  اِبإْلِ
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 .بضم اهلمزة ﴾أُِذفَ ﴿ عاصم قرأ: [ٜٖ:ية]اآل﴾أُِذفَ ﴿
 .بفتح اهلمزة ﴾فَ ذِ أَ ﴿ اأْلَْربَػَعةِ اَبِقي اْلُقرّاِء  قرأو
 وحفصابن عامر،  قرأ: [ٜٖ:ية]اآل﴾يُقاتَػُلوفَ ﴿

 بفتح التاء. ﴾يُقاتَػُلوفَ ﴿
 .بكسر التاء ﴾ُلوفَ يُقاتِ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 اْلِكَساِئيّ  قرأ :[٘ٗ]اآلية:، ﴿َفِهَي﴾﴾يَ َوىِ ﴿

 .فيهما إبسكاف اهلاء ، ﴿فَػْهَي﴾﴾يَ َوىْ ﴿
 ِبكسرِ  ، ﴿َفِهَي﴾﴾يَ َوىِ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .فيهما اهْلَاءِ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ْدَغاـِ  ﴾:َواِمعُ صَ  تهَلُدِّمَ ﴿ اسصَِّغري:املدغم *   .َوَخَلف اْلَعاِشرَواْلِكَساِئّي،  اِلْبن ذكواف، اِبإْلِ
 .َباِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ ل ﴾ُهمْ ذتػُّ خَ أَ ﴿ إبدغامهاو ْفص،لَ  إبظهار الذاؿ :﴾ُهمْ تػُ ذْ خَ أَ ﴿

َماَلِة لِ  :، ﴿لِْلَكاِفرِيَن﴾﴾مىِ رِ َيَ دِ ﴿ * املمال:  ُدورِّي اْلِكَساِئّي.اِبإْلِ
َماَلِة لْلِكَساِئيّ ، ﴿تَػْعَمى﴾ معاً وقفاً ﴾ُموَسى﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر، : اِبإْلِ
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ابن عامر،  قرأ: [ٚٗ:ية]اآل﴾تَػُعدُّوفَ ﴿
 ابلتاء الفوقية. ﴾تَػُعدُّوفَ ﴿ وعاصم
 َوَخَلف اْلَعاِشرالكسائي،  قرأو

 .ابلياء التحتية ﴾ُعدُّوفَ ﴿يػَ 
 اْلِكَساِئيّ  قرأ :[ٛٗ]اآلية:﴾يَ َوىِ ﴿

 إبسكاف اهلاء. ﴾يَ َوىْ ﴿
 ِبكسرِ ﴾ يَ َوىِ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 اهْلَاِء.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 .َباِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ ل ﴾َهاذتػُّ خَ أَ ﴿ إبدغامهاو ْفص،لَ  الذاؿإبظهار  :﴾َهاتػُ ذْ خَ أَ ﴿ اسصَِّغري:املدغم * 
َماَلِة لْلِكَساِئيّ ، ﴿أَْلَقى﴾ وقفاً ﴾َٕنىنَّ ﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشر، : اِبإْلِ
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﴾ والُ تِّ قػُ ﴿ ابن عامر قرأ: [ٛ٘]اآلية:﴾والُ تِ قُ ﴿

 .بتشديد التاء
 .بتخفيف التاء﴾ والُ تِ قُ ﴿ اأْلَْربَػَعةِ اَبِقي اْلُقرّاِء  قرأو

﴾ وَ ﴿هلَْ  اْلِكَساِئيّ  قرأ :[ٗٙ، ٛ٘]اآلية:معاً  ﴾وَ ﴿هلَُ 
 اهلاء.  إبسكاف
 .﴾ ِبَضمِّ اهْلَاءِ وَ ﴿هلَُ  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 ابن عامر، وشعبة قرأ[: ٕٙ:ية﴾]اآلما َيْدُعوفَ ﴿

 .بتاء اخلطاب ﴾وفَ عُ دْ تَ ﴿
ابلياء  ﴾َيْدُعوفَ ﴿ اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ اَبِقي  قرأو
 .التحتية
 
 
 
 

 
 
 

َماَلِة  :﴾ارِ هَ النػَّ ﴿ * املمال:  .اْلِكَساِئيّ  دوريلِ اِبإْلِ
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اْبن َعاِمر،  قرأ: [٘ٙ]اآلية:﴾َلَرُءوؼٌ ﴿
 .إبثبات الواو بعد اهلمزة ﴾َلَرُءوؼٌ ﴿ َوحْفص
 ﴿َلَرُؤٌؼ﴾ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .ُنذؼ الواو اليت بعد اهلمزة
 اْلِكَساِئيّ  قرأ :[ٙٙ]اآلية:﴾َوُىوَ ﴿

 إبسكاف اهلاء. ﴾وَ َوىْ ﴿
ِبَضمِّ ﴾ َوُىوَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 اهْلَاِء.

بن عامر، ا قرأ[: ٚٙ:آية﴾]َمْنَسكاً ﴿
 .السٌن بفتح﴾ َمْنَسكاً ﴿ وعاصم
 َوَخَلف اْلَعاِشرالكسائي،  قرأو

 بكسر السٌن. ﴾كاً َمْنسِ ﴿
 
 
 
 
 
 

َماَلِة للكسائي: ﴾مْ اكُ يَ حْ أَ ﴿ * املمال:  .اِبإْلِ
َماَلِة لِ  ﴾:تُػتػَْلى﴿ُىًدى﴾ وقفاً، ﴿  َوَخَلف اْلَعاِشر.ْلِكَساِئّي، اِبإْلِ
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 تُػْرَجُع﴾﴿عاصم  قرأ: [ٙٚ]اآلية:﴾األُُمورُ  تُػْرَجعُ ﴿

 .بضم التاء، وفتح اْليم
بفتح التاء،  ُع﴾ْرجِ تػَ ﴿ اأْلَْربَػَعةِ اَبِقي اْلُقرّاِء  قرأو

 .وكسر اْليم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

َماَلِة لِ  :، ﴿َمْواَلُكْم﴾، ﴿اْلَمْوىَل﴾﴾مَسَّاُكمُ ﴿اْجتَػَباُكْم﴾، ﴿ * املمال:  َوَخَلف اْلَعاِشر.ْلِكَساِئّي، اِبإْلِ
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 چٱ    ٻ ٻ ٻ  چ

  اسورتيني:بني
 بٌن السورتٌن.ابلبسملة  َعاِصم، َواْلِكَساِئيّ  قرأ
 .«السكت، والوصل»وجهٌن: ب اْبن َعاِمر قرأو
 ابلوصل دوف البسملة. َخَلف اْلَعاِشر  قرأو
 بن عامر، وعاصما قرأ: [ٜ:ية]اآل﴾َصَلواهِتِمْ ﴿

 .على اْلمعبواو مفتوحة بعد البلـ؛  ﴾َصَلواهِتِمْ ﴿
بغًن  ﴾مْ هتِِ بَل صَ ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشرالكسائي،  قرأو

 .على التوحيد ؛واو
ابن عامر،  قرأ[: ٗٔ:ية﴾]اآلاْلِعظاـَ ، ِعظامًا ﴿
بفتح العٌن، وإسكاف الظاء  ﴾مَ ظْ عَ ، الْ ماً ظْ ﴿عَ  وشعبة

 .على التوحيد ؛وحذؼ األلف
 ﴾اْلِعظاـَ ، ِعظامًا ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

على  ؛بكسر العٌن، وفتح الظاء، وإثبات ألف بعدىا
 .اْلمع

َماَلِة  :، ﴿قَػرَاٍر﴾ابْػتَػَغى﴾﴿ املمال:*   َوَخَلف اْلَعاِشر.ْلِكَساِئّي، لاِبإْلِ
  



343 
 

 
 ابن عامر، وشعبة قرأ: [ٕٔ:ية]اآل﴾ُنْسِقيُكمْ ﴿

 .ابلنوف املفتوحة ﴾مْ يكُ قِ سْ نَ ﴿
ابلنوف ﴾ ُنْسِقيُكمْ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .املضمومة
 ﴾هِ َغًنِْ ﴿الكسائي  قرأ: [ٖٕ]اآلية:﴾إِلٍو َغيػْرُهُ ﴿

 .ِنفض الراء، وكسر اهلاء
رُهُ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو برفع اهلاء، وضم  ﴾َغيػْ

 .اهلاء
 تنوينب﴾ لٍّ كُ ﴿حفص  قرأ: [ٕٚ:ية]اآل﴾ِمْن ُكلٍّ ﴿
 البلـ.

 .برتؾ التنوين ﴾لِّ كُ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 

 
 
 
 
 
 

َماَلِة  :﴿َجاَء﴾ ،﴾َشاءَ ﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشر ،الْبن ذَْكَوافاِبإْلِ
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َزاًل ﴿  ﴾اًل ْنزِ مَ ﴿ شعبة قرأ: [ٜٕ:ية]اآل﴾ُمنػْ

 وكسر الزاي. بفتح امليم،
َزاًل ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو بضم  ﴾ُمنػْ

 امليم، وفتح الزاي.
عاصم  قرأ :[ٕٖ]اآلية:﴾وا هللادُ بُ اعْ  فِ أَ ﴿

 .النوف كسر﴾ بوادُ بُ اعْ  فِ أَ ﴿
 ﴾وادُ بُ اعْ  فُ أَ ﴿اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعِة  قرأو

 .بضم النوف
ابن عامر،  قرأ :[ٖ٘]اآلية:﴾تُّمْ مِ ﴿
 األوىل. امليم ضمب﴾ تُّمْ مُ ﴿وشعبة 
بكسر ﴾ تُّمْ مِ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 األوىل. امليم
 
 
 
 
 
 

نْػَيا﴿ ،﴾افْػتَػَرى﴿﴿َورَمَْيا﴾، ، ﴾ذَمَّاانَ ﴿ * املمال: َماَلِة ﴾: الدُّ  .َوَخَلف اْلَعاِشرلِْلِكَساِئّي، اِبإْلِ
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﴾ َربْػَوةٍ ﴿َوَعاِصم  اْبن َعاِمر، قرأ :[ٓ٘]اآلية:﴾َربْػَوةٍ ﴿

 .بفتح الراء
 الراء. ضمب﴾ بْػَوةٍ رُ ﴿ كسائي، َوَخَلف اْلَعاِشرالْ  قرأو
 ﴾فْ أَ وَ ﴿ ابن عامر قرأ: [ٕ٘:ية]اآل﴾َوِإفَّ ىِذهِ ﴿

 .بفتح اهلمزة، ؤنفيف النوف
بكسر اهلمزة،  ﴾فَّ إِ وَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .وتشديد النوف
 َوَعاِصم اْبن َعاِمر، قرأ: [٘٘]اآلية:﴾َسُبوفَ َأضمَْ ﴿

 .بفتح السٌن ﴾َسُبوفَ َأضمَْ ﴿
بكسر  ﴾ِسُبوفَ َأضمَْ ﴿ الكسائي، َوَخَلف اْلَعاِشر قرأو
 .السٌن

 
 
 
 
 
 
 
 

َماَلِة لِ  :، ﴿قَػرَاٍر﴾﴾ُموَسى اْلِكَتابَ ﴿، ﴿ُموَسى﴾، ﴾تَػتػْرَا﴿ * املمال:  َوَخَلف اْلَعاِشر.ْلِكَساِئّي، اِبإْلِ
َماَلِة  :﴿َجاَء﴾  .َوَخَلف اْلَعاِشر ،الْبن ذَْكَوافاِبإْلِ

َماَلِة لِ  :﴾ُنَسارِعُ ﴿  ُدورِّي اْلِكَساِئّي.اِبإْلِ
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الكسائي،  قرأ :[ٕٚ:ية]اآل﴾َخْرجاً ﴿

بفتح الراء، وإثبات  ﴾ااجً رَ خَ ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشر
 ألف بعدىا.

 ﴾اجً رْ خَ ﴿ بن عامر، وعاصما قرأو
 إبسكاف الراء، وحذؼ األلف.

 ابن عامر قرأ: [ٕٚ:ية]اآل﴾َفَخراجُ ﴿
 إبسكاف الراء، وحذؼ األلف. ﴾جُ رْ خَ فَ ﴿

بفتح  ﴾َفَخراجُ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .الراء، وألف بعدىا

 ﴾وَ َوىْ ﴿ اْلِكَساِئيّ  قرأ :[ٕٚ]اآلية:﴾َوُىوَ ﴿
 إبسكاف اهلاء.

ِبَضمِّ ﴾ َوُىوَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 اهْلَاِء.

 
 
 
 
 

َماَلِة ل ﴾:وفَ عُ ارِ سَ يُ ﴿ * املمال:  وحده. ُدورِّي اْلِكَساِئيّ اِبإْلِ
َماَلِة  :لدى الوقف ﴾تُػتػَْلى﴿  َوَخَلف اْلَعاِشر.ْلِكَساِئّي، لاِبإْلِ
َماَلِة ال :معاً  ﴾ُىماءَ جَ ﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر بن ذكواف،اِبإْلِ
َماَلِة  :ورموه ﴾ةٌ نَّ جَ ﴿  عند الَوْقف قوالً واحداً.ْلِكَساِئّي لِ اِبإْلِ
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إبسكاف  ﴾وَ َوىْ ﴿ اْلِكَساِئيّ  قرأ :كلو  ﴾َوُىوَ ﴿

 اهلاء.
 ِبَضمِّ اهْلَاِء.﴾ َوُىوَ ﴿ اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ اَبِقي  قرأو
...، ِإذا﴿ابن عامر  قرأ: [ٜٛ]اآلية:﴾أَِإانَّ  ...،أَِإذا﴿

وىشاـ ، ابإلخبار ُب األوؿ، واالستفهاـ ُب الثاين﴾ أَِإانَّ 
دا وابن ذكواف ضمققها مع اإلدخاؿ قوال واح الثانية ضمقق

 .ببل إدخاؿ
ابالستفهاـ ُب ﴾ ِإانَّ ...، أَِإذا﴿ الكسائي قرأو

 .األوؿ، واإلخبار ُب الثاين
 ﴾أَِإانَّ ...، أَِإذا﴿ َوَخَلف اْلَعاِشرعاصم،  قرأو

 .ابالستفهاـ فيهما
َنامِ ﴿ ابن عامر، وشعبة  قرأ :[ٚ٘ٔ]اآلية:﴾تػْ

َنامُ ﴿  .امليم ضمب﴾ تػْ
 .بكسر امليم﴾ َناتػْ مِ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

ابن عامر، وشعبة  قرأ :[٘ٛ]اآلية:﴿َتذَكَُّروَف﴾
 بتشديد الذاؿ. كَُّروَف﴾﴿َتذَّ 

بتخفيف  ﴿َتذَكَُّروَف﴾ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 الذاؿ.

َماَلِة  :، ﴿َوالنػََّهاِر﴾﴾طُْغَياِِنِمْ ﴿ * املمال:  .اْلِكَساِئيّ دوري لاِبإْلِ
َماَلِة لْلِكَساِئّي، : ﴾فََأنَّ ﴿  .اْلَعاِشرَوَخَلف اِبإْلِ
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ابن  قرأ: [ٕٜ:ية]اآل﴾عاَلِِ اْلَغْيبِ ﴿

 .ِنفض امليم ﴾عاَلِِ ﴿ عامر، وحفص
 ﴾َلُِ اعَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .برفع امليم
ابن  قرأ: [ٓٓٔ]اآلية:﴿َلَعلِّي َأْعَمُل﴾

 عامر ﴿َلَعلَِّي َأْعَمُل﴾ بفتح الياء.
اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعِة ﴿َلَعلِّي  قرأو

 أَْعَمُل﴾ بسكوف الياء.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

َماَلِة لْلِكَساِئّي، : ﴾فَػتَػَعاىَل ﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ
َماَلِة ال :﴿َجاَء﴾  .َوَخَلف اْلَعاِشر بن ذكواف،اِبإْلِ

َماَلِة للكسائي ورموه ﴾شََّهاَدةِ الوَ ﴿  ِعْنَد اْلَوْقِف.: اِبإْلِ
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 ابن عامر، وعاصم قرأ: [ٙٓٔ:ية]اآل﴾ِشْقَوتُنا﴿

بكسر الشٌن، وإسكاف القاؼ، وحذؼ  ﴾ِشْقَوتُنا﴿
 .األلف
بفتح  ﴾انَ تػُ وَ اقَ شَ ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشرالكسائي،  قرأو

 .الشٌن، والقاؼ، وألف بعدىا
 ابن عامر، وعاصم قرأ: [ٓٔٔ:ية]اآل﴾﴿ِسْخرَيِّ 

 .بكسر السٌن ﴾﴿ِسْخرَيِّ 
بضم  ﴾َيِّ رِ خْ سُ ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشرالكسائي،  قرأو
 .السٌن

 ﴾مْ هُ نػَّ إِ ﴿ الكسائي قرأ: [ٔٔٔ:ية]اآل﴾﴿أَنػَُّهْم ُىمُ 
 بكسر اهلمزة.

 .بفتح اهلمزة ﴾مْ هُ نػَّ أَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
بضم  ﴾لْ قُ ﴿ الكسائي قرأ: [ٕٔٔ:ية]اآل﴾قاَؿ َكمْ ﴿

 .القاؼ، وحذؼ األلف، وإسكاف البلـ
بفتح القاؼ،  ﴾ؿَ اقَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .وإثبات ألف بعدىا، وفتح البلـ
  ابن عامر، وعاصم قرأ: [ٖٔٔ]اآلية:﴾﴿َفْسَأؿِ 

 .توحة، وبعد اهلمزة البلـ املكسورةإبسكاف السٌن، وبعدىا شمزة مف ﴾﴿َفْسَأؿِ 
 ، مع حذؼ اهلمزة ُب الالٌن.بنقل حركة اهلمزة إىل الساكن قبلها ﴾﴿َفَسلِ  َوَخَلف اْلَعاِشر ،اْلِكَساِئيّ  قرأو
 .بلفظ األمر ﴾ بضم القاؼ، وسكوف البلـ دوف ألف؛لْ قُ ﴿الكسائي  قرأ: [ٗٔٔ:ية]اآل﴾قاَؿ ِإفْ ﴿
 .بلفظ املاضي وألف بينهما؛﴾ بفتح القاؼ والبلـ، ؿَ اقَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .وفتح اْليم، بضم التاء ﴾ْرَجُعوفَ ابن عامر، وعاصم ﴿تػُ  قرأ: [ٖٛ]اآلية:﴾ْرَجُعوفَ ﴿تػُ 
 .اْليم كسر، و فتح التاءب ﴾ُعوفَ ﴿تَػْرجِ  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

َماَلِة لْلِكَساِئيّ  :﴾تُػتػَْلى﴿﴿فَػتَػَعاىَل﴾ وقفاً،  * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشر، اِبإْلِ
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  اسورتيني:بني
 ابلبسملة بٌن السورتٌن. َعاِصم، َواْلِكَساِئيّ  قرأ
 .«السكت، والوصل»وجهٌن: ب اْبن َعاِمر قرأو
 ابلوصل دوف البسملة.َخَلف اْلَعاِشر  قرأو

ابن عامر، وشعبة  قرأ :[ٔ]اآلية:﴿َتذَكَُّروَف﴾
 بتشديد الذاؿ. كَُّروَف﴾﴿َتذَّ 

بتخفيف  ﴿َتذَكَُّروَف﴾ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 الذاؿ.

اْلِكَساِئّي  قرأ: [ٗ]اآلية:﴾اتِ اْلُمْحَصنَ ﴿
 .بكسر الصاد﴾ اتِ نَ اْلُمْحصِ ﴿

بفتح ﴾ اتِ اْلُمْحَصنَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 الصاد.
بن ا قرأ[: ٙ:ية]اآلاملوضع األوؿ  ﴾أَْرَبعُ ﴿

 العٌن. نصبب ﴾عَ بَ رْ أَ ﴿ عامر، وشعبة
 .برفع العٌن ﴾بعُ رْ أَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 التاء. نصبب ﴾َواخْلاِمَسةَ ﴿ حفص قرأ[: ٜ:ية]اآلاملوضع األخًن  ﴾َواخْلاِمَسةَ ﴿
 .برفع التاء ﴾َواخْلاِمَسةُ ﴿اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعِة  قرأو
َماَلِة للكسائي ِعْنَد اْلَوْقِف  ورموه: ﴾َجْلَدةٍ ﴿  .داً احِ وَ  الً وْ قػَ اِبإْلِ
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 قرأ :[٘ٔ]اآلية:، ﴿َوَٓنَْسُبونَُو﴾[ٔٔ]اآلية:﴾َٓنَْسُبوهُ ﴿

 بفتح السٌن ، ﴿َوَٓنَْسُبونَُو﴾﴾َٓنَْسُبوهُ ﴿ َوَعاِصم اْبن َعاِمر،
 .فيهما

، ﴾ُبوهُ َٓنْسِ ﴿ الكسائي، َوَخَلف اْلَعاِشر قرأو
 .فيهما لسٌنا بكسر ﴿َوَٓنِْسُبونَُو﴾

إبسكاف  ﴾وَ َوىْ ﴿ اْلِكَساِئيّ  قرأ :[٘ٔ]اآلية:﴾َوُىوَ ﴿
 اهلاء.

 ِبَضمِّ اهْلَاِء.﴾ َوُىوَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 اْبن َعاِمر، َوحْفص قرأ: [ٕٓ]اآلية:﴾َرُءوؼٌ ﴿

 .إبثبات الواو بعد اهلمزة ﴾َرُءوؼٌ ﴿
ُنذؼ الواو اليت  َرُؤٌؼ﴾﴿ اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ اَبِقي  قرأو

 .بعد اهلمزة
 
 
 
 
 

ْعُتُموُه﴾ معاً  * املدغم اسصغري: ْدَغاـِ ﴿ِإْذ مسَِ  : اِبإْلِ
 .، َواْلِكَساِئيّ َشاـهلِِ 

َماَلِة  :كلو  ﴾وااءُ جَ ﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشر ،الْبن ذَْكَوافاِبإْلِ
نْػَيا﴾:﴾تَػَوىلَّ ﴿ َماَلِة  ، ﴿الدُّ  .َوَخَلف اْلَعاِشرلِْلِكَساِئّي، اِبإْلِ
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ُشْعَبة،  قرأ :[ٕٔ]اآلية:معاً  ﴾ُخطَُواتِ ﴿

 .إبسكاف الطاء ﴾َواتِ ُخطْ ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشر
﴾ ُخطَُواتِ ﴿ وحفصابن عامر،  قرأو
 .بضمها
 قرأ: [ٖٕ]اآلية:﴾اتِ اْلُمْحَصنَ ﴿

 .بكسر الصاد﴾ اتِ نَ اْلُمْحصِ ﴿اْلِكَساِئّي 
 اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 بفتح الصاد.﴾ اتِ اْلُمْحَصنَ ﴿
بن عامر، ا قرأ[: ٕٗ:ية﴾]اآلَتْشَهدُ ﴿
ابلتاء الفوقية على  ﴾دُ هَ شْ تَ ﴿ وعاصم
 .التأنيث
 َوَخَلف اْلَعاِشرالكسائي،  قرأو

 .ابلياء التحتية على التذكًن ﴾دُ هَ شْ يَ ﴿
 قرأ :[ٕ٘]اآلية: ﴾اّللَُّ  يُػَوفِّيِهمُ ﴿

﴾ اّللَُّ  يُػَوفِّيُهمُ  ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشراْلِكَساِئّي، 
 ِبَضمِّ اهْلَاِء، وامليم َوْصبًل.

 يُػَوفِّيِهمُ  ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
أما بكسر اهلاء، وضم امليم َوْصبًل، و  ﴾اّللَُّ 

 .فكلهم يكسروف اهلاء، ويسكنوف امليم عند اسرقف
 .فيهما بضم الباء ﴾ُكمْ بُػُيوتِ ﴿، ﴾بُػُيواتً ﴿ َحْفص قرأ: [ٕٚمعاً]اآلية: ﴾ُكمْ بُػُيوتِ ﴿﴾، بُػُيواتً ﴿
 .بكسر الباء فيهما ﴾ُكمْ ُيوتِ بِ ﴿، ﴾ُيواتً بِ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 بتشديد الذاؿ. كَُّروَف﴾﴿َتذَّ ابن عامر، وشعبة  قرأ :[ٕٚ]اآلية:﴿َتذَكَُّروَف﴾
 بتخفيف الذاؿ. ﴿َتذَكَُّروَف﴾ اأْلَْربَػَعةِ اَبِقي اْلُقرّاِء  قرأو

نْػَيا﴿، ﴾ىَب رْ قُ الْ ﴿ * املَُمال: َماَلِة  ﴾:الدُّ  .َوَخَلف اْلَعاِشر ،ْلِكَساِئيّ لِ اِبإْلِ
 ال إمالة ُب لفظ: ﴿زََكى﴾؛ ألنو واوي. * ينبيه:
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 َواْلِكَساِئّي ابإلمشاـ. ،ِىَشاـ قرأ: [ٕٛ]اآلية:﴾ِقيلَ ﴿
 ابلكسرة اخلالصة. اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ اَبِقي  قرأو
 بضم الباء. ﴾بُػُيواتً ﴿ َحْفص قرأ: [ٜٕ]اآلية:﴾بُػُيواتً ﴿
 .بكسر الباء ﴾ُيواتً بِ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 ابن ذكواف، والكسائي قرأ: [ٖٔ:ية]اآل﴾ُجُيوِِبِنَّ ﴿

 بكسر اْليم.﴾ ُيوِِبِنَّ جِ ﴿
 .بضّم اْليم﴾ ُجُيوِِبِنَّ ﴿ اأْلَْربَػَعةِ اَبِقي اْلُقرّاِء  قرأو
ابن عامر، وشعبة  قرأ: [ٖٔ]اآلية:﴾ِل أُوْ  َغًْنِ ﴿

 .الراء فتحب ﴾َغيػْرَ ﴿
 .الراءبكسر  ﴾َغًْنِ ﴿اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعِة  قرأو
 بضم ىاء﴾ وُ يُّ أَ [: ابن عامر ﴿ٖٔ:اآلية﴾]وَ يُّ أَ ﴿
 وصبلً.
 «.اهلاء»بفتح  ﴾وَ يُّ أَ ﴿ اأْلَْربَػَعةِ اَبِقي اْلُقرّاِء  قرأو

 .ابأللف﴿أَيػَُّها﴾  الكسائيووقف 
بدوف « اهلاء»على  ﴾وْ يُّ أَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ ووقف 

 .ألف
 
 

َماَلِة لْلِكَساِئّي،  :أَزَْكى﴾ معاً ﴿ * املمال: َوَخَلف اِبإْلِ
 .اْلَعاِشر

َماَلِة  :، ﴿أَْبَصارِِىنَّ﴾﴾أَْبَصارِِىمْ ﴿  اْلِكَساِئّي.دوري لاِبإْلِ
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اْلِكَساِئّي،  قرأ :[ٕٖ]اآلية:﴾اّللَُّ  يُػْغِنِهمُ ﴿

ِبَضمِّ اهْلَاِء، ﴾ اّللَُّ  يُػْغِنُهمُ ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشر
 وامليم َوْصبلً.

  ﴾اّللَُّ  يُػْغِنِهمُ  ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
أما عند بكسر اهلاء، وضم امليم َوْصبًل، و

فكلهم يكسروف اهلاء، ويسكنوف  اسرقف
 .امليم

حيثما وقعت [ و ٖٗ]اآلية:ُمبَػيِّناٍت﴾﴿
 شعبة قرأبصيغة اْلمع:  ُب القرآف الكرمي

 املشددة. بفتح الياء ﴾تٍ انَ يػَّ بػَ مُ ﴿
ُمبَػيِّناٍت﴾ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .حيثما وقعت بكسر الياء املشددة
الكسائي  قرأ: [ٖ٘:آية]﴾ُدّرِيّّ ﴿

بكسر الداؿ، وبعد الراء َيء  ﴾يءٌ رِّ دِ ﴿
 ساكنة مّديّة بعدىا شمزة.

 بضم الداؿ، وبعد الراء َيء ساكنة مديّة بعدىا شمزة. ﴾يءٌ رِّ دُ ﴿شعبة  قرأو
 بضم الداؿ، وبعد الراء َيء مشددة من غًن شمز وال مّد. ﴾يّّ رِّ دُ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
بياء ٓنتية مضمومة، وواو ساكنة مّديّة بعدىا مع  ﴾يُوَقدُ ﴿ ابن عامر، وحفص قرأ[: ٖ٘:ية﴾]اآليُوَقدُ ﴿

 .ٔنفيف القاؼ، ورفع الداؿ
بتاء فوقية مضمومة وواو ساكنة مّدية بعدىا مع ٔنفيف  ﴾دُ وقَ تُ ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشرشعبة، والكسائي،  قرأو

 .القاؼ، ورفع الداؿ
 بضم الباء. ﴾بُػُيوتٍ ﴿ َحْفص قرأ: [ٖٙ]اآلية:﴾بُػُيوتٍ ﴿
 .بكسر الباء ﴾ُيوتٍ بِ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .بفتح الباء املوحدة ﴾حُ بَّ سَ يُ ﴿ ، وشعبةابن عامر قرأ: [ٖٙ]اآلية:﴾ُيَسبِّحُ ﴿
 .بكسر الباء ﴾ُيَسبِّحُ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

نْػَيا﴿ * املمال: َماَلِة لْلِكَساِئّي،  :﴾اأْلَََيَمى﴿، ﴾آاَتُكمْ ﴿﴾، الدُّ  .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ
َماَلةِ ﴿ِإْكَرِىِهنَّ﴾:  َماَلةِ ﴿َكِمْشَكاٍة﴾: الْبِن ذكواف ِنلفو.  اِبإْلِ  لدوري الكسائي فقط. اِبإْلِ
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 َوَعاِصم اْبن َعاِمر، قرأ :[ٜٖ﴾]اآلية:ضَمَْسُبوُ ﴿

 .بفتح السٌن ﴾ضَمَْسُبوُ ﴿
بكسر  ﴾ُبوُ ضَمْسِ ﴿ الكسائي َوَخَلف اْلَعاِشر قرأو
 .السٌن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

َماَلِة ال ﴾:َجاَءهُ ﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشر بن ذكواف،اِبإْلِ
َماَلِة لِ  :﴾يَػرَاَىا﴿ ﴾،يَػْغَشاهُ ﴿﴿فَػتَػَرى﴾، ، ﴾فَػَوفَّاهُ ﴿  َوَخَلف اْلَعاِشر.ْلِكَساِئّي، اِبإْلِ
َماَلِة : ﴾اِبأْلَْبَصارِ ﴿  .اْلِكَساِئيّ  دوريلِ اِبإْلِ
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بن عامر، ا قرأ: [ٜٔ:ية]اآل﴾ُكلَّ َخَلَق  ﴿
 ،والقاؼ بفتح اخلاء والبلـ ﴾قَ لَ خَ ﴿ وعاصم

 .ابلنصب ﴾ُكلَّ ﴿و
﴾ قُ لِ اخَ ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشرالكسائي،  قرأو

، أبلف بعد اخلاء، وكسر البلـ، ورفع القاؼ
 .ابخلفض﴾ ُكلِّ ﴿و

 شعبة قرأ[: ٙٗ]اآلية:ُمبَػيِّناٍت﴾﴿
 املشددة. بفتح الياء ﴾تٍ انَ يػَّ بػَ مُ ﴿

 ُمبَػيِّناٍت﴾﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .بكسر الياء املشددة

ىشاـ  قرأ :[ٕ٘:اآلية]﴾َويَػتػَّْقوِ ﴿
بكسر القاؼ ﴾ وِ قِ تَّ يػَ ﴿وَ : : أحدشمابوجهٌن

 .واهلاء من غًن إشباع
واهلاء  بكسر القاؼ ي﴾هِ قِ تَّ يػَ ﴿وَ والثاين 
 مع اإلشباع.

َوَخَلف ، والكسائي ،ابن ذكواف قرأو
بكسر القاؼ واهلاء مع  ي﴾هِ قِ تَّ يػَ ﴿وَ  اْلَعاِشر

 اإلشباع. 
 بكسر القاؼ وإسكاف اهلاء.  ﴾وْ قِ تَّ يػَ ﴿وَ  شعبة قرأو
 بسكوف القاؼ وكسر اهلاء من غًن إشباع﴾ وِ قْ تػَّ يػَ وَ حفص ﴿ قرأو

َماَلِة ل :﴾﴿األَْبَصارِ  * املمال:  اْلِكَساِئّي.دوري اِبإْلِ
َماَلِة لْلِكَساِئّي،  :﴾﴿يَػتَػَوىلَّ   .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ
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 ﴾فَ لِ خْ تُ ﴿اسْ  شعبة قرأ: [٘٘:ية]اآل﴾اْسَتْخَلفَ ﴿

بضم التاء، وكسر البلـ، ويبتدئ ِبمزة الوصل ُب 
 مضمومة، لضم اثلث الفعل. ﴾فَ لِ خْ تُ ﴿اسْ 

بفتح التاء، ﴾ اْسَتْخَلفَ ﴿ اأْلَْربَػَعةِ اْلُقرّاِء اَبِقي  قرأو
 مكسورة. ﴾اْسَتْخَلفَ ﴿ويبتدئوف ِبمزة الوصل ُب ، والبلـ

 ﴾لَنػَُّهمْ دِ َولَيُػبْ ﴿ شعبة قرأ[: ٘٘:ية﴾]اآلَولَيُػَبدِّلَنػَُّهمْ ﴿
 .إبسكاف الباء املوحدة، ؤنفيف الداؿ

بفتح الباء، ﴾ َولَيُػَبدِّلَنػَُّهمْ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .وتشديد الداؿ

بياء  ﴾َبَّ ضَمْسَ ﴿ ابن عامر قرأ :[ٚ٘]اآلية:﴾َٓنَْسَبَّ ﴿
 ، وفتح السٌن.الغيبة

 .فتح السٌنلتاء، اب ﴾َٓنَْسَبَّ ﴿ َعاِصم قرأو
لتاء، اب ﴾َٓنِْسَبَّ ﴿ الكسائي، َوَخَلف اْلَعاِشر قرأو

 .كسر السٌنو 
 وحفصابن عامر،  قرأ: [ٛ٘:ية]اآل﴾َثبلُث َعْوراتٍ ﴿

 .ابلرفع﴾ َثبلثُ ﴿
 .بنصب الثاء ﴾َثبلثَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
لوقوعو  [ٛ٘:ية]اآل﴾َثبلَث َمرَّاتٍ ﴿األوؿ من قولو تعاىل: « ثَ بَل ثَ ﴿على القراءة بنصب اتفق القرّاء  ينبيه:*  
 ظرفا.

َماَلِة لْلِكَساِئّي، ﴾َوَمْأَواُىمُ ﴿اْرَتَضى﴾، ﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشر: اِبإْلِ
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  [ٔٙ]اآلية:﴾، بُػُيوِت، بُػُيواتً ُكمْ بُػُيوتِ ﴿

 ﴾بُػُيواتً  ، بُػُيوِت،ُكمْ بُػُيوتِ ﴿ َحْفص قرأ: كلو
 .فيهم بضم الباء

 ،ُكمْ ُيوتِ بِ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .بكسر الباء فيهم ﴾بُِيوِت، بُِيواتً 

 قرأ :[ٔٙ]اآلية:﴾أُمََّهاِتُكمْ بُِيوِت ﴿
وىذا  ؛بكسر اهلمزة ﴾مََّهاِتُكمْ إِ ﴿  اْلِكَساِئيّ 

، أما ُب «أمهاتكم»ػب «بيوت»ُب حاؿ وصل 
 .بضم اهلمزة أفيقر  «أمهاتكم»ػحالة االبتداء ب

 ﴾أُمََّهاِتُكمْ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 ُب الالٌن. بضم اهلمزة

 
 
 
 
 
 
 

َماَلِة  :﴿اأَلْعَمى﴾ املمال:*   .َوَخَلف اْلَعاِشرْلِكَساِئّي، لِ اِبإْلِ
َماَلِة للكسائي ِعْنَد اْلَوْقِف  ، ﴿طَيَِّبًة﴾ ورموشما:﴾ِبزِيَنةٍ ﴿  .داً احِ وَ  الً وْ قػَ اِبإْلِ
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lS 

 چٱ    ٻ ٻ ٻ  چ
  اسورتيني:بني
 ابلبسملة بٌن السورتٌن. َعاِصم، َواْلِكَساِئيّ  قرأ
 .«السكت، والوصل»وجهٌن: ب اْبن َعاِمر قرأو
 ابلوصل دوف البسملة.َخَلف اْلَعاِشر  قرأو
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﴾ يَ هْ ﴿فػَ  اْلِكَساِئيّ  قرأ :[٘]اآلية:﴾يَ هِ فَ ﴿

 إبسكاف اهلاء.
 اهْلَاِء. ِبكسر﴾ يَ هِ ﴿فَ  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
ِِنُْلٍف وقف اْلِكَساِئّي : [ٚ]اآلية:﴾هِلَذااِؿ مَ ﴿

 .«البلـ»دوف « ما»َعْنُو على 
وىو « البلـ»على  ووقف ابقي القراء األربعة

 .الوجو الثاين لِْلِكَساِئيِّ 
والصواب جواز » :ابن اْلزرياإلماـ قاؿ 

؛ «ْلميع القراء «البلـ»أو على  «ما»الوقف على 
وذلك ُب حالة االختبار، أو االضطرار، وقد سبق 

ثلها ُب سورة النساء أف فّصلنا حكمها وما ما
 [.ٛٚ]اآلية:
ابن عامر،  قرأ: [ٛ:ية]اآل﴾َيَُْكُل ِمْنها﴿
 .ابلياء التحتية ﴾لُ كُ َيَْ ﴿ وعاصم
 ﴾لُ كُ َنَْ ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشرالكسائي،  قرأو

 .ابلنوف الدالة على اْلمع

اْبن ذَْكَواف،  قرأ ﴾:اْنظُرْ  ۇ َمْسُحوراً ﴿
اَبِقي اْلُقرّاِء  قرأو .بكسر التنوين وصبلً َوَعاِصم 

 .بضم التنوين وصبلً  اأْلَْربَػَعةِ 
 ضم البلـ.ب﴾ َوصَمَْعلُ ﴿ ابن عامر، وشعبة قرأ :[ٓٔ:ية]اآل﴾َوصَمَْعلْ ﴿
 سكوف البلـ.ب ﴾َوصَمَْعلْ ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشرحفص، والكسائي،  قرأو

ْدَغاـِ ﴾واءُ جَ  دْ قَ فػَ ﴿ * املدغم اسصغري:  .َوَخَلف اْلَعاِشر، َواْلِكَساِئّي، َشاـهلِِ  : اِبإْلِ
َماَلِة  ﴾:يُػْلَقى﴿ ،﴾ُٕنَْلى﴿ ،﴾افْػرَتاهُ ﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشرلِْلِكَساِئّي، اِبإْلِ

َماَلِة  :، ﴿َشاَء﴾﴾واءُ جَ ﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر ،الْبن ذَْكَوافاِبإْلِ
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ابلياء  ﴾ضَمُْشرُُىمْ ﴿ حفص قرأ: [ٚٔ]اآلية:﴾ضَمُْشرُُىمْ ﴿
 .التحية
 .﴾ ابلنوفُشرُُىمْ ﴿رمَْ  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
بنوف  ﴾وؿُ قُ نػَ ﴿فػَ  ابن عامر قرأ[: ٚٔ:ية﴾]اآلفَػيَػُقوؿُ ﴿
 .العظمة
 .ابلياء التحتية ﴾فَػيَػُقوؿُ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

تسهيل اهلمزة  األول: بوجهٌن ِىَشاـ قرأ :﴾أَأَنْػُتمْ ﴿
 ٓنقيقها مع اإلدخاؿ. اسثاين:الثانية مع اإلدخاؿ، 

بتحقيق اهلمزتٌن مع عدـ  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 اإلدخاؿ.
 حفص قرأ: [ٜٔ:ية]اآل﴾َفما َتْسَتِطيُعوفَ ﴿

 .بتاء اخلطاب ﴾َتْسَتِطيُعوفَ ﴿
 .بياء الغيبة ﴾ْسَتِطيُعوفَ يَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 
 
 
 
 

َنةَ ﴿ * املمال: َماَلِة لِْلِكَساِئيِّ  :ورموه ﴾ِفتػْ  ِببَل ِخبَلٍؼ.َحاَلَة اْلَوْقِف اِبإْلِ
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بن ا قرأ: [ٕ٘:ية]اآل﴾َويَػْوـَ َتَشقَّقُ ﴿

 .بتشديد الشٌن ﴾قُ قَّ شَّ تَ ﴿ عامر
 ﴾﴿َتَشقَّقُ  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 بتخفيف الشٌن.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 َباِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعِة.ل[ تُّ أنََّذ] إبدغامهاو ْفص،لَ  إبظهار الذاؿ :﴾أنََّْذتُ ﴿ * املدغم اسصغري:
ْدَغاـِ هِلَشاـ.﴾اَءين جَ  ِإذْ ﴿  : اِبإْلِ

َماَلِة  :، ﴿ََي َويْػَلى﴾، ﴿وََكَفى﴾ُبْشَرى﴾﴿ ،﴾نَػَرى﴿ * املمال:  .اْلَعاِشرَوَخَلف ْلِكَساِئّي، لِ اِبإْلِ
َماَلِة ل :﴾اْلَكاِفرِينَ ﴿  اْلِكَساِئّي.دوري اِبإْلِ
َماَلِة ال :﴾ين اءَ جَ ﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر بن ذكواف،اِبإْلِ
َماَلِة للكسائي ِعْنَد اْلَوْقِف  :﴾َواِحَدةً ﴿  .داً احِ وَ  الً وْ قػَ اِبإْلِ
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 بغًن تنوين ﴾ودَ ٖنَُ ﴿ حفص قرأ: [ٖٛ:ية]اآل﴾َٖنُودَ ﴿وَ 

 الداؿ.
، بتنوين الداؿ ﴾وداً ٖنَُ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .﴾ٖنودا﴿ ويبدؿ التنوين هلم حاؿ الوقف ألفا
ِىَشاـ عند الوقف  قرأونظًنه:  [ٓٗ]اآلية:﴾السَّْوءِ ﴿

النقل مع  اسثاين:النقل مع السكوف،  األول:أبربعة أوجو 
 ،  .اإلدغاـ معهما كذلك اسثاسث، واسرابع:الرـو

ابن عامر، وشعبة، والكسائي  قرأ: [ٔٗ]اآلية:﴾ُىُزًوا﴿
 ﴾ ابهلمز، مع ضم الزاي َوْصبًل، وَوْقفاً.اؤً ُىزُ ﴿

، مع ضم ﴾ إبِِْبَداِؿ اهلَْمزَِة واواُىُزًواَحْفص ﴿ قرأو 
 الزاي، َوْصبًل، وَوْقفاً.

﴾ ابهلمزة، مع إسكاف اؤً ُىزْ ﴿ َخَلف اْلَعاِشر قرأو
 الزاي َوْصبًل، وَوْقفاً.

 ُنذؼ  ﴾تَ يْ رَ أَ ﴿ الكسائي قرأ: [ٖٗ]اآلية:﴾تَ يْ أَ رَ أَ ﴿
  .اهلمزة الثانية املتوسطة

 اهلمزة إبثبات ﴾تَ يْ أَ رَ أَ ﴿اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعِة  قرأو
 حمققة ُب الالٌن.
َماَلِة  :وقفاً، ﴿َىَواُه﴾ ﴾ُموَسى﴿ * املمال:  َوَخَلف اْلَعاِشر.ْلِكَساِئّي، لِ اِبإْلِ

َماَلِة للكسائي ِعْنَد اْلَوْقِف  :آيًَة﴾﴿  .داً احِ وَ  الً وْ قػَ اِبإْلِ
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 اْبن َعاِمر، قرأ :[ٗٗ]اآلية:﴾َٓنَْسبُ ﴿
 .بفتح السٌن﴾ َٓنَْسبُ ﴿ َوَعاِصم
 الكسائي، َوَخَلف اْلَعاِشر قرأو

 لسٌن.ا بكسر﴾ بُ َٓنْسِ ﴿
ابن عامر  قرأ: [ٛٗ]اآلية:﴾ُبْشراً ﴿

 .بضم النوف، وإسكاف الشٌن ﴾راً شُ ﴿نُ 
ابلباء املضمومة، ﴾ ُبْشراً ﴿عاصم  قرأو

 .وإسكاف الشٌن
 َوَخَلف اْلَعاِشرالكسائي،  قرأو 

 .ابلنوف املفتوحة، وإسكاف الشٌن﴾ ْشراً ﴿نَ 
ابن عامر،  قرأ :[ٓ٘:آية]﴾لَِيذَّكَُّروا﴿
بتشديد الّذاؿ، والكاؼ  ﴾لَِيذَّكَُّروا﴿ وعاصم

 .حالة كوِنما مفتوحتٌن
 اْلَعاِشرالكسائي، َوَخَلف  قرأو

بسكوف الذاؿ، وضم الكاؼ  ﴾وارُ كُ ذْ يَ لِ ﴿
 .خمففة

 
 

ْدَغاـِ هلِِ : ﴾َصرَّفْػَناهُ  دْ قَ لَ وَ ﴿ * املدغم اسصغري:  .َوَخَلف اْلَعاِشرَواْلِكَساِئّي،  ،َشاـاِبإْلِ
َماَلِة البن ذكواف :﴾َشاءَ ﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشر ،اِبإْلِ

َماَلِة : ﴾فََأىَب ﴿  َوَخَلف اْلَعاِشر.ْلِكَساِئّي، لِ اِبإْلِ
َماَلةِ  ﴾:اْلَكاِفرِينَ ﴿  .اْلِكَساِئيّ دوري لِ  اِبإْلِ
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  ابن عامر، وعاصم قرأ: [ٜ٘]اآلية:﴾﴿َفْسَأؿْ 

توحة، وبعد إبسكاف السٌن، وبعدىا شمزة مف ﴾﴿َفْسَأؿْ 
 .اهلمزة الماً ساكنة

بنقل حركة  ﴾﴿َفَسلْ  َوَخَلف اْلَعاِشر ،اْلِكَساِئيّ  قرأو
 ، مع حذؼ اهلمزة ُب الالٌن.اهلمزة إىل الساكن قبلها

 َواْلِكَساِئّي ابإلمشاـ. ،ِىَشاـ قرأ: [ٓٙ]اآلية:﴾ِقيلَ ﴿
 ابلكسرة اخلالصة. اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 ﴾انَ رُ مُ ﴿َيَْ  الكسائي قرأ[: ٓٙ:ية﴾]اآلِلما أَتُْمُران﴿

 .بياء الغيبة
 .بتاء اخلطاب ﴾انَ رُ مُ أتَْ ﴿ اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ اَبِقي  قرأو
 َوَخَلف اْلَعاِشرالكسائي،  قرأ[: ٔٙ:ية﴾]اآلِسراجاً ﴿

 .على اْلمع ؛بضم السٌن، والراء، من غًن ألف ﴾جاً رُ سُ ﴿
بكسر السٌن،  ﴾ِسراجاً ﴿ بن عامر، وعاصما قرأو

 .على التوحيد ؛وفتح الراء، وألف بعدىا
إبسكاف  ﴾وَ َوىْ ﴿ اْلِكَساِئيّ  قرأ :[ٕٙ]اآلية:﴾َوُىوَ ﴿

 اهلاء.
 ِبَضمِّ اهْلَاِء.﴾ َوُىوَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .بسكوف الذاؿ، وضم الكاؼ خمففة ﴾رَ كُ ذْ يَ ﴿ َخَلف اْلَعاِشر قرأ :[ٓ٘:آية]﴾َيذَّكَّرَ َأف ﴿
 .والكاؼ وتشديدشمابفتح الذاؿ  ﴾َيذَّكَّرَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .الياء، وكسر التاء بضم ﴾وارتُِ قْ يػُ ﴿ ابن عامر قرأ: [ٚٙ:ية]اآل﴾َوََلْ يَػْقتُػُروا﴿
 .بفتح الياء، وضم التاء ﴾وارُ تػُ قْ يػَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

َماَلِة البن ذكواف :﴾َشاءَ ﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشر ،اِبإْلِ
َماَلِة لْلِكَساِئّي،  :﴾اْستَػَوى﴿، ﴾﴿وََكَفى  .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ

َماَلة ال﴾ُىمْ ادَ زَ وَ ﴿  .بن ذكواف: ابلفتح َواإْلِ
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ابن  قرأ[: ٜٙ:ية﴾]اآلَوطَمُْلدْ  ،ُيضاَعْف ﴿

بتشديد العٌن، وحذؼ  ﴾فُ عَّ ضَ يُ ﴿ عامر
برفع  ﴾دُ لُ طمَْ وَ ﴿رفع الفاء، ، و األلف اليت قبلها

 .الداؿ
العٌن،  بتخفيف ﴾فُ اعَ ضَ يُ ﴿ شعبة قرأ
رفع الفاء، ، و األلف اليت قبلها وإثبات،

 .برفع الداؿ ﴾دُ لُ طمَْ وَ ﴿
﴾ ُيضاَعفْ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 وإسكاف الفاء، ،تخفيف العٌن وإثبات األلفب
 .الداؿ سكافإب ﴾دْ لُ طمَْ وَ ﴿

حفص  قرأ[: ٜٙ:اآلية﴾]ِفيِو ُمهاانً ﴿
 .الكناية بصلة ىاء﴾ ُمهاانً  يِفيهِ ﴿

 ﴾ِفيِو ُمهاانً ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 ابلكسر من غًن صلة.

تِنا﴿ ابن عامر،  قرأ: [ٗٚ:ية]اآل﴾َوُذّرَيَّ
تِنا﴿ وحفص  ؛إبثبات ألف بعد الياء ﴾َوُذّرَيَّ

 .على اْلمع
 .على التوحيد ؛ُنذؼ األلف اليت بعد الياء ﴾انَ تِ يَّ رِّ ذُ ﴿وَ  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .بضم الياء، وفتح البلـ، وتشديد القاؼ﴾ َويُػَلقَّْوفَ ﴿ وحفصابن عامر،  قرأ: [٘ٚ:ية]اآل﴾َويُػَلقَّْوفَ ﴿
 .بفتح الياء، وسكوف البلـ، ؤنفيف القاؼ ﴾فَ وْ قَ لْ يػَ وَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

ْدَغاـِ  :يَػْفَعْل َذِلَك﴾﴿ اسصَِّغري:املدغم *   .أليب الارثاِبإْلِ
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oS 
 چٱ    ٻ ٻ ٻ  چ

  اسورتيني:بني
 ابلبسملة بٌن السورتٌن. َعاِصم، َواْلِكَساِئيّ  قرأ
 .«السكت، والوصل»وجهٌن: ب اْبن َعاِمر قرأو
 ابلوصل دوف البسملة. َخَلف اْلَعاِشر  قرأو

 اهلمزة.: وقف ىشاـ إببداؿ [ٗ]اآلية:﴿َنَشْأ﴾
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ْدَغاـِ  :﴾تَ ثْ بِ لَ وَ ﴿ * املدغم اسصغري:  ْبن َعاِمر، َواْلِكَساِئّي.اِل اِبإْلِ
 َوَخَلف اْلَعاِشر. ، والكسائي،أماؿ الطاء شعبة ﴾﴿طسم * املمال:

َماَلِة لْلِكَساِئّي، ُموَسى﴿ ،﴾اَنَدى﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر﴾: اِبإْلِ
َماَلِة  :﴾اْلَكاِفرِينَ ﴿  اْلِكَساِئّي.دوري لاِبإْلِ
َماَلِة للكسائي ِعْنَد اْلَوْقِف  :آَليًَة﴾ حيثما ورد﴿  .داً احِ وَ  الً وْ قػَ اِبإْلِ
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 ،ِىَشاـ قرأ: [ٜٖ]اآلية:﴾ِقيلَ ﴿وَ 

 َواْلِكَساِئّي ابإلمشاـ.
ابلكسرة  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 اخلالصة.
ىشاـ  قرأ :[ٖٙ]اآلية:﴾وْ جِ رْ أَ ﴿

ة بعد اْليم وبضم اهلاء ِبمزة ساكن﴾ ووُ ئْ جِ رْ أَ ﴿
 . مع الصلة

ِبمزة ساكنة ﴾ وِ ئْ جِ رْ أَ ﴿ابن ذكواف  قرأو
 د اْليم وبكسر اهلاء من غًن صلة.بع

برتؾ اهلمز ﴾ وْ جِ رْ أَ ﴿عاصم  قرأو
 وإبسكاف اهلاء.

 ي﴾هِ جِ رْ أَ ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشرالكسائي  قرأو
 .صلتهارتؾ اهلمز وبكسر اهلاء مع ب

 
 
 
 

 
 َباِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعِة.ل[ أنََّذتَّ ] إبدغامهاو ْفص،لَ  إبظهار الذاؿ :﴾أنََّْذتَ ﴿ * املدغم اسصغري:

َماَلِة  :﴾فَأَْلَقى﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشرْلِكَساِئّي، لِ اِبإْلِ
َماَلِة ل :﴾َسحَّارٍ ﴿  اْلِكَساِئّي.دوري اِبإْلِ
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مع  بتحقيق اهلمزتٌن ِىَشاـ قرأ :[ٔٗ]اآلية:﴾ِإفَّ أَ ﴿
 اإلدخاؿ.

بتحقيق اهلمزتٌن مع عدـ  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 اإلدخاؿ.
بكسر  ﴾مْ نَعِ ﴿ الكسائي قرأ: [ٕٗ]اآلية:﴾نَػَعمْ ﴿

 .العٌن
 .بفتح النوف﴾ نَػَعمْ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
بسكوف ﴾ تَػْلَقفُ ﴿ حفص قرأ :[٘ٗ]اآلية:﴾تَػْلَقفُ ﴿

 .البلـ، ؤنفيف القاؼ
بفتح البلـ،  ﴾فقَّ لَ تػَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .وتشديد القاؼ
ُنذؼ  ﴾وفَ رُ ذِ حَ ﴿ ىشاـ قرأ: [ٙ٘:ية]اآل﴾اِذُروفَ حَ ﴿
 األلف.
إبثبات ألف بعد ﴾ اِذُروفَ حَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .الاء
 ،وشعبة ،ابن ذكواف قرأ :[ٚ٘]اآلية:﴾وفٍ يُ عُ وَ ﴿

 .بكسر العٌن ﴾وفٍ يُ عِ وَ والكسائي ﴿
 .العٌن بضم اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعِة ﴿َوُعُيوٍف﴾ قرأو
ُتمْ  قَاؿَ ﴿ ُتمْ  قَاؿَ ﴿حفص  قرأ: [ٖٕٔ]اآلية:﴾آَمنػْ  ﴾ ُنذؼ اهلمزة األوىل.آَمنػْ
ُتمْ ء قَاؿَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو ابن عامر، وحققها دوف إدخاؿ وسهل اهلمزة الثانية إبثبات اهلمزتٌن،  ﴾آَمنػْ

 .اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ 
َماَلِة  :، ﴿ُموَسى﴾ كلو﴾فَأَْلَقى﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشرْلِكَساِئّي، لِ اِبإْلِ

َماَلِة  ﴾:َجاءَ ﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر ،البن ذكوافاِبإْلِ
َماَلِة َخطَاََياَن﴾: ﴿  وحدُه. ْلِكَساِئيّ لِ اِبإْلِ
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 حفص قرأ :[ٕٙ]اآلية:﴾يَ عِ مَ ﴿

 وصبل. بفتح الياء ﴿َمِعَي﴾
﴿َمِعي﴾  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .الياء إبسكاف
فيو ْلميع القراء  :[ٖٙ]اآلية:﴾فرؽٍ ﴿

ُب  وجهاف صحيحاف: الرتقيق والتفخيم
 .الراء

 ،وَ ﴿هلَْ  اْلِكَساِئيّ  قرأ ﴾:فَػُهوَ ، وَ ﴿هلَُ 
 . فيهما اهلاء ﴾ إبسكاففَػْهوَ 

﴾ فَػُهوَ ، وَ ﴿هلَُ  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .فيهما ِبَضمِّ اهْلَاءِ 
 الكسائي قرأ: [٘ٚ]اآلية:﴾متُ يػْ أَ رَ فػَ أَ ﴿

  .اهلمزة الثانية املتوسطة ُنذؼ ﴾متُ يػْ رَ فػَ أَ ﴿
 ﴾متُ يػْ أَ رَ فػَ أَ ﴿اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعِة  قرأو
 حمققة ُب الالٌن. اهلمزة إبثبات
 
 
 

ْدَغاـِ ْدُعوفَ تَ  ِإذْ ﴿ اسصَِّغري:املدغم *   .َوَخَلف اْلَعاِشرَشاـ، َواْلِكَساِئّي، هلِِ ﴾: اِبإْلِ
أماؿ و ، اهلمزة حاؿ الوقفأماؿ الراء و و  ،الراء ُب الالٌن العاشر أماؿ خلف ﴾:تراءا اْلمعاف﴿ * املمال:

 إال فتح الراء واهلمزة. ة الوصل فليس لوأما ُب حال وقفاً،لكسائي اهلمزة وحدىا ا
َماَلِة لْلِكَساِئّي، : كلو  ﴾ُموَسى﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ
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 َواْلِكَساِئّي ابإلمشاـ. ،ِىَشاـ قرأ: [ٕٜ]اآلية:﴾ِقيلَ ﴿وَ 

 ابلكسرة اخلالصة. اأْلَْربَػَعةِ اَبِقي اْلُقرّاِء  قرأو
 ﴾ إبسكافوَ ﴿هلَْ  اْلِكَساِئيّ  قرأ :[ٗٓٔ]اآلية:﴾وَ ﴿هلَُ 

 اهلاء. 
 .﴾ ِبَضمِّ اهْلَاءِ وَ ﴿هلَُ  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

ابن عامر،  قرأ :ونظًنه [ٜٓٔية:]اآل﴾﴿َأْجرَِي ِإالَّ 
وإسكاِنا بفتح َيء اإلضافة وصبًل،  ﴾وحفص ﴿َأْجرَِي ِإالَّ 

 وقفاً.
إبسكاف َيء  ﴾﴿َأْجرِي ِإالَّ  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو 

 اإلضافة وصبل ووقفاً.
 
 
 
 
 
 
 
 

َماَلِة لْلِكَساِئّي، ﴿أََتى﴾ وقفاً  * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشر: اِبإْلِ
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 حفص قرأ :[ٛٔٔ]اآلية:﴾يَ عِ مَ ﴿

 وصبل. بفتح الياء ﴿َمِعَي﴾
﴿َمِعي﴾  اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ اَبِقي  قرأو

 .الياء إبسكاف
 اْلِكَساِئيّ  قرأ :[ٕٕٔ]اآلية:﴾وَ ﴿هلَُ 

 اهلاء.  ﴾ إبسكافوَ ﴿هلَْ 
﴾ ِبَضمِّ وَ ﴿هلَُ  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .اهْلَاءِ 
ابن عامر،  قرأ :[ٕٚٔية:]اآل﴾﴿َأْجرَِي ِإالَّ 

 بفتح َيء اإلضافة ﴾وحفص ﴿َأْجرَِي ِإالَّ 
 وصبًل، وإسكاِنا وقفاً.

 ﴾﴿َأْجرِي ِإالَّ  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو 
 إبسكاف َيء اإلضافة وصبل ووقفاً.

 ،ابن ذكواف قرأ :[ٖٗٔ]اآلية:﴾وفٍ يُ عُ وَ ﴿
 .بكسر العٌن ﴾وفٍ يُ عِ وَ والكسائي ﴿ ،وشعبة
 بضم اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعِة ﴿َوُعُيوٍف﴾ قرأو
 .العٌن

 
َماَلةِ  :﴾َجبَّارِينَ ﴿ املمال:*   .لدوري الكسائي اِبإْلِ
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 الكسائي قرأ: [ٖٚٔ:ية]اآل﴾ُخُلُق اأْلَوَِّلٌنَ ﴿

 .بفتح اخلاء، وسكوف البلـ ﴾قُ لْ خَ ﴿
بضم اخلاء،  ﴾قُ لُ خُ ﴿ابقي القراء األربعة  قرأو
 .والبلـ

 اْلِكَساِئيّ  قرأ :[ٜ٘ٔوٓٗٔ]اآلية:معاً  ﴾وَ ﴿هلَُ 
 اهلاء.  ﴾ إبسكافوَ ﴿هلَْ 

 .﴾ ِبَضمِّ اهْلَاءِ وَ ﴿هلَُ  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
ابن عامر، وحفص  قرأ :[٘ٗٔية:]اآل﴾﴿َأْجرَِي ِإالَّ 

 بفتح َيء اإلضافة وصبًل، وإسكاِنا وقفاً. ﴾﴿َأْجرَِي ِإالَّ 
إبسكاف  ﴾﴿َأْجرِي ِإالَّ  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو 

 وصبل ووقفاً.َيء اإلضافة 
 ،وشعبة ،ابن ذكواف قرأ :[ٚٗٔ]اآلية:﴾وفٍ يُ عُ وَ ﴿

 .بكسر العٌن ﴾وفٍ يُ عِ وَ والكسائي ﴿
 .العٌن بضم اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعِة ﴿َوُعُيوٍف﴾ قرأو
بضم  ﴾بُػُيواتً ﴿ َحْفص قرأ: [ٜٗٔ]اآلية:﴾بُػُيواتً ﴿

 الباء.
 .بكسر الباء ﴾ُيواتً بِ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 

َبْت َٖنُودُ ﴿ * املدغم اسصغري: ْدَغاـِ ﴾َكذَّ  .َواْلِكَساِئيّ  ،ْبن َعاِمرال: اِبإْلِ
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 :[ٓٛٔوٗٙٔية:]اآلمعاً  ﴾﴿َأْجرَِي ِإالَّ 

بفتح  ﴾ابن عامر، وحفص ﴿َأْجرَِي ِإالَّ  قرأ
 َيء اإلضافة وصبًل، وإسكاِنا وقفاً.

 ﴾﴿َأْجرِي ِإالَّ  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو 
 إبسكاف َيء اإلضافة وصبل ووقفاً.

 اْلِكَساِئيّ  قرأ :[٘ٚٔ]اآلية:﴾وَ ﴿هلَُ 
 اهلاء.  ﴾ إبسكافوَ ﴿هلَْ 

﴾ ِبَضمِّ وَ ﴿هلَُ  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .اهْلَاءِ 

 ابن عامر قرأ [:ٙٚٔ:ية﴾]اآلاأْلَْيَكةِ ﴿
ببلـ مفتوحة من غًن شمزة قبلها وال  ﴾ةَ كَ يْ لَ ﴿

 .بعدىا، ونصب التاء
 ﴾اأْلَْيَكةِ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

إبسكاف البلـ، وشمزة وصل قبلها، وشمزة قطع 
 .مفتوحة بعدىا، وجر التاء

ابن  قرأ :[ٕٛٔ:ية]اآل﴾اِبْلِقْسطاسِ ﴿
 .بضم القاؼ﴾ اسِ ْسطَ اِبْلقُ ﴿ عامر، وشعبة

﴾ اِبْلِقْسطاسِ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو 
 بكسر القاؼ.
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 .بفتح السٌن حفص قرأ: [ٚٛٔ]اآلية:﴾افً سَ كِ ﴿
 .السٌن إبسكاف ﴾افً سْ كِ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعِة ﴿ قرأو

 ﴾ إبسكافوَ ﴿هلَْ  اْلِكَساِئيّ  قرأ :[ٜٔٔ]اآلية:﴾وَ ﴿هلَُ 
 اهلاء. 
 .﴾ ِبَضمِّ اهْلَاءِ وَ ﴿هلَُ  اأْلَْربَػَعةِ اَبِقي اْلُقرّاِء  قرأو
 حفص قرأ: [ٖٜٔ:ية]اآل﴾نَػَزَؿ بِِو الرُّوُح اأْلَِمٌنُ ﴿

برفع الاء،  ﴾وحُ الرُّ ﴿بتخفيف الزاي، و ﴾ؿَ زَ نػَ ﴿
 برفع النوف. ﴾ٌنُ مِ اأْلَ ﴿و

بتشديد الزاي  ﴾ؿَ زَّ نػَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .ابلنصب أيضا ﴾ٌنَ مِ اأْلَ ﴿ابلنصب، و ﴾وحَ الرُّ ﴿و

 ابن عامر قرأ[: ٜٚٔ:ية﴾]اآلَيُكْن هَلُْم آيَةً ﴿
 .ابلرفع ﴾ةٌ ايَ ءَ ﴿بتاء التأنيث، و ﴾نكُ ﴿تَ 

بياء التذكًن،  ﴾نكُ يَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .ابلنصب ﴾ةً ايَ ءَ ﴿و

 ﴾تَ يْ رَ فػَ أَ ﴿ الكسائي قرأ: [ٕ٘ٓ]اآلية:﴾تَ يْ أَ رَ فػَ أَ ﴿
  .الثانية املتوسطةاهلمزة  ُنذؼ 
 اهلمزة إبثبات ﴾تَ يْ أَ رَ فػَ أَ ﴿اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعِة  قرأو

 حمققة ُب الالٌن.
ْدَغاـِ ﴾: نُ ذمَْ  لْ ىَ ﴿* املدغم اسصغري:   .والبد من الغنة حاؿ اإلدغاـ لكسائي،ل اِبإْلِ

َماَلِة ال :﴾ُىماءَ جَ ﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشر بن ذكواف،اِبإْلِ
َماَلِة للكسائي ِعْنَد اْلَوْقِف  :الظُّلَِّة﴾﴿  .داً احِ وَ  الً وْ قػَ اِبإْلِ
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 ابن عامر قرأ: [ٕٚٔ:ية]اآل﴾َوتَػوَكَّلْ ﴿

 ابلفاء. ﴾لْ كَّ َو تػَ فػَ ﴿
 ﴾َوتَػوَكَّلْ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .ابلواو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

َماَلِة  :﴾، ﴿ذِْكَرى﴾، ﴿يَػرَاَؾ﴾َأْغىَن ﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشرْلِكَساِئّي، لِ اِبإْلِ
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pS 

 چٱ    ٻ ٻ ٻ  چ
  اسورتيني:بني
 ابلبسملة بٌن السورتٌن. َعاِصم، َواْلِكَساِئيّ  قرأ
 .«السكت، والوصل»وجهٌن: ب اْبن َعاِمر قرأو
 ابلوصل دوف البسملة.َخَلف اْلَعاِشر  قرأو
 ﴾ِبِشهابِ ﴿ بن عامرا قرأ: [ٚ:ية]اآل﴾ِبِشهابٍ ﴿

 .برتؾ تنوين
 ن.ابلتنوي ﴾ابٍ هَ شِ ﴿بِ  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 
 
 
 
 
 
 
 

 العاشر. وخلف الكسائي،و  ،إبمالة الطاء لشعبة ﴾طس﴿ * املمال:
﴾ ﴾ىدً ىُ ﴿ َماَلِة لْلِكَساِئّي،  :وقفاً، ﴿َوُبْشَرى﴾، ﴿لَتُػَلقَّى﴾، ﴿َوىلَّ  .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ
َماَلِة ال :﴾مْ هُ تػْ اءَ جَ ﴿﴾، اىَ اءَ جَ ﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر بن ذكواف،اِبإْلِ
َماَلِة ل :﴾ارِ النَّ ﴿  اْلِكَساِئّي.دوري اِبإْلِ
 .هما معا، وفتحهما معا البن ذكواف، وإبمالتالعاشر وخلف الكسائي،و  ،إبمالة الراء واهلمزة لشعبة﴾: اآىَ رِ ﴿
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﴾ وَ ﴿هلَْ  اْلِكَساِئيّ  قرأ :[ٙٔ]اآلية:﴾وَ ﴿هلَُ 
 اهلاء.  إبسكاف
﴾ ِبَضمِّ وَ ﴿هلَُ  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .اهْلَاءِ 
 عاصم قرأ: [ٕٕ:ية]اآل﴾َفَمَكثَ ﴿

 بفتح الكاؼ. ﴾َفَمَكثَ ﴿
﴾ ثَ َفَمكُ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .بضم الكاؼ
ىشاـ،  قرأ[: ٕٓ:اآلية﴾]ماِلَ ال﴿

بفتح الياء  ﴾الماِلَ ﴿ الكسائيوعاصم، و 
 وصبلً.
ماِل ﴿ بن ذكواف، وخلف العاشرا قرأو

 ﴾ إبسكاف الياء ُب الالٌن.ال
 
 
 
 

َماَلِة  :﴿أََرى﴾ وقفاً ﴿تَػْرَضاُه﴾،  * املمال:  َوَخَلف اْلَعاِشر.ْلِكَساِئّي، لاِبإْلِ
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 ﴾اَل أَ ﴿الكسائي  قرأ: [ٕ٘:ية]اآل﴾َأالَّ َيْسُجُدوا﴿

أال »طرارا على الوقف ابتبلء أي اض ، ولوبتخفيف البلـ
لضم  ِبمزة وصل مضمومة« اسجدوا»ػب معا، ويبتدئ« َي

وحدىا، « أال»على  أيضاً  اراتبلوقف اخا اثلث الفعل، ولو
ِبمزة « اسجدوا»ػوحدىا، واالبتداء أيضا ب« َي»و

مضمومة. أّما ُب حالة االختيار فبل يصح الوقف على 
 «.اسجدوا»ػوصلهما ببل يتعٌن « َي»وال على « أال»

 بتشديد البلـ. ﴾الَّ أَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
حفص،  قرأ: [ٕ٘:ية]اآل﴾ُٔنُْفوَف َوما تُػْعِلُنوفَ ﴿

 .بتاء اخلطاب فيهما ﴾وفَ نُ لِ عْ ، تػُ وفَ فُ ٔنُْ ﴿والكسائي 
بياء  ﴾وفَ نُ لِ عْ ، يػُ وفَ فُ طمُْ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .الغيبة فيهما
 ىشاـ ِنلف عنو قرأ :[ٕٛ]اآلية:﴾مْ هِ يْ لَ إِ  وْ قِ لْ أَ فَ ﴿

 .بكسر اهلاء من غًن صلة ﴾مْ هِ يْ لَ إِ  وِ قِ لْ أَ فَ ﴿
 .إبسكاف اهلاء﴾ مْ هِ يْ لَ إِ  وْ قِ لْ أَ فَ ﴿عاصم  قرأو
بكسر ﴾ مْ هِ يْ لَ إِ  يهِ قِ لْ أَ فَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .الوجو الثاين هلشاـاهلاء مع الصلة وىو 
 

َماَلِة للكسائي ِعْنَد اْلَوْقِف : ﴾أَِذلَّةً ﴿ * املمال:  .داً احِ وَ  الً وْ قػَ اِبإْلِ
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حفص  قرأ [:ٖٙ﴾]اآلية:هللاُ  ينَ آاتَ ﴿

إبثبات َيء مفتوحة بعد النوف ُب ﴾ هللاُ  ينَ آاتَ ﴿
، فآاتَ ﴿حفص لالوصل. وأما ُب الوقف ف

 .ساكنةإثباهتا  و، أحذفها﴾ ين آاتَ 
﴾ ُنذؼ فآاتَ ﴿اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعِة  قرأو

 .الياء ُب الالٌن
 ِىَشاـ بوجهٌن قرأ :[ٓٗ]اآلية:﴾ْشُكرُ أَأَ ﴿
تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخاؿ،  األول:
 ٓنقيقها مع اإلدخاؿ. اسثاين:

 ،ِىَشاـ قرأ: [ٗٗوٕٗ]اآلية:معاً  ﴾ِقيلَ ﴿
 َواْلِكَساِئّي ابإلمشاـ.

ابلكسرة  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 اخلالصة.
 
 
 
 
 

َماَلِة  :، ﴿َجاَءْت﴾﴾َجاءَ ﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشر ،البن ذكوافاِبإْلِ
َماَلِة لْلِكَساِئّي. :﴾﴿آاَتفِ   اِبإْلِ

َماَلِة لْلِكَساِئّي، ﴾آاَتُكم﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر: اِبإْلِ
 العاشر. ابإلمالة ُب األلف اليت بعد اهلمزة خللف :معاً  ﴾آتيك﴿
 .هما معا، وفتحهما معا البن ذكواف، وإبمالتالعاشر وخلف الكسائي،و  ،إبمالة الراء واهلمزة لشعبة﴾: رآهُ ﴿
َماَلِة  :﴾َكاِفرِينَ ﴿  اْلِكَساِئّي.دوري لاِبإْلِ
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﴾ وادُ بُ اعْ  فِ أَ عاصم ﴿ قرأ :[٘ٗ]اآلية:﴾وا هللادُ بُ اعْ  فِ أَ ﴿

 .النوف كسرب
 .بضم النوف ﴾وادُ بُ اعْ  فُ أَ ﴿اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعِة  قرأو
الكسائي، وخلف  قرأ: [ٜٗ:ية]اآل﴾لَنَػُقوَلنَّ  ،لَنُػبَػيِّتَػنَُّو ﴿
بتاء اخلطاب املضمومة، وضم التاء املثناة  ﴾وُ نَّ تػُ يِّ بػَ تػُ لَ ﴿العاشر 

بتاء اخلطاب، وضم  ﴾نَّ ولُ قُ تػَ لَ ﴿الفوقية اليت ىي الـ الكلمة، 
 .البلـ

بنوف اْلمع وفتح  ﴾لَنُػبَػيِّتَػنَّوُ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .بنوف اْلمع أيضا، وفتح البلـ ﴾لَنَػُقوَلنَّ ﴿التاء، 

بفتح  ﴾كَ َمْهلَ ﴿شعبة  قرأ[: ٜٗ:ية﴾]اآلَمْهِلكَ ﴿
 .امليم، والبلـ

 .بفتح امليم، وكسر البلـ ﴾َمْهِلكَ ﴿حفص  قرأو
بضم امليم، وفتح  ﴾كَ ْهلَ مُ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .البلـ
﴾ انَّ ﴿إِ  بن عامرا قرأ: [ٔ٘:ية]اآل﴾أانَّ َدمَّْرانُىمْ ﴿

 .بكسر اهلمزة
 .بفتح اهلمزة ﴾أانَّ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
بضم  ﴾ُهمْ بُػُيوتػُ ﴿ َحْفص قرأ: [ٕ٘]اآلية:﴾ُهمْ بُػُيوتػُ ﴿

 الباء.
 .بكسر الباء ﴾ُهمْ ُيوتػُ بِ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعِة بتحقيق  قرأىشاـ بتحقيق اهلمزتٌن، مع اإلدخاؿ وعدمو، و قرأ :[٘٘]اآلية:﴾نَُّكمْ ئِ أَ ﴿

 اهلمزتٌن مع عدـ اإلدخاؿ.
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 ﴾َىاانَ رْ دَ قَ ﴿شعبة  قرأ: [ٚ٘:ية]اآل﴾َىاَقدَّْرانَ ﴿

 بتخفيف الداؿ.
بتشديد  ﴾َىاَقدَّْرانَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .الداؿ

 لكّل القراء وجهاف:: [ٜ٘]اآلية:﴾َخيػْرٌ  ﴿آُ 
الصة مع إشباع املّد للساكنٌن. إبداهلا ألفا خاألوؿ: 
والوجهاف تسهيلها بٌن بٌن مع القصر.  الثاين:

 صحيحاف، وقد قرأت ِبما.
عاصم  قرأ: [ٜ٘:ية]اآل﴾أَمَّا ُيْشرُِكوفَ ﴿

 بياء الغيبة. ﴾يُْشرُِكوفَ ﴿
بتاء  ﴾ْشرُِكوفَ ﴿تُ  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .اخلطاب
ال خبلؼ بٌن القراء على القراءة بياء  ينبيه:* 

 .[ٖٙ]النمل:﴾وفَ كُ ِر شْ ا يُ مَّ عَ الغيب ُب قولو تعاىل: ﴿
 ﴾اهذَ ﴿يقف الكسائي  :[ٓٙ]اآلية:﴾اتَ ذَ ﴿

 ابلتاء. ﴾اتَ ذَ ﴿ابهلاء، واَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعِة 
اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعِة بتحقيق اهلمزتٌن مع  قرأىشاـ بتحقيق اهلمزتٌن، مع اإلدخاؿ وعدمو. و قرأ :كلو  ﴾َلوٌ ﴿أَإِ 

 عدـ اإلدخاؿ.
 ابلياء، وتشديد الذاؿ. كَُّروَف﴾ذَّ يَ ﴿ىشاـ  قرأ :[ٕٙ]اآلية:﴿َتذَكَُّروَف﴾

 ابلتاء، وتشديد الذاؿ. كَُّروَف﴾﴿َتذَّ ابن ذكواف، وشعبة  قرأو
 ابلتاء، ؤنفيف الذاؿ. ﴿َتذَكَُّروَف﴾ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .بفتح الياء، وألف بعدىا، على اْلمع ﴾الّرََِيحَ ﴿ ابن عامر، وعاصم قرأ :[ٖٙ]اآلية:﴾الّرََِيحَ ﴿
  .﴾ إبسكاف الياء، وحذؼ األلف اليت بعدىا، على اإلفراد﴿الرِّيحَ  اْلِكَساِئّي، َوَخَلف اْلَعاِشر قرأو
 .بضم النوف، وإسكاف الشٌن ﴾راً شْ ﴿نُ ابن عامر  قرأ: [ٖٙ]اآلية:﴾ُبْشراً ﴿
 .ابلباء املضمومة، وإسكاف الشٌن﴾ ُبْشراً ﴿عاصم  قرأو
 .ابلنوف املفتوحة، وإسكاف الشٌن﴾ ْشراً ﴿نَ  َوَخَلف اْلَعاِشرالكسائي،  قرأو 

َماَلِة لْلِكَساِئّي،  :، ﴿تَػَعاىَل﴾﴾اْصطََفى﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ
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ىشاـ بتحقيق اهلمزتٌن،  قرأ :[ٗٙ]اآلية:﴾َلوٌ ﴿أَإِ 

اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعِة بتحقيق  قرأمع اإلدخاؿ وعدمو. و
 اهلمزتٌن مع عدـ اإلدخاؿ.

 بن عامر،ا قرأ [:ٚٙ﴾]اآلية:انَّ إِ أَ  ، اذَ إِ أَ ﴿
يستفهماف ُب األوؿ وطمِرْباف  ﴾انَ نػَّ إِ  ، اذَ إِ أَ ﴿والكسائي 

ِبمزة مكسورة ﴾ انَ نػَّ إِ ُب الثاين ويزيداف فيو نوان فيقرآنو ﴿
وبعدىا نوف مفتوحة  ،وبعدىا نوف مفتوحة مشددة

وكل على أصلو أيضا فهشاـ ضمقق مع اإلدخاؿ  ،خمففة
قوال واحدا، وابن ذكواف والكسائي ضمققاف من غًن 

 .إدخاؿ
﴾ انَّ إِ أَ  ، اذَ إِ أَ ﴿ عاصم، وخلف العاشر قرأو

 .فيهما التحقيق من غًن إدخاؿمع  ابالستفهاـ
 
 
 
 
 
 

َماَلِة لْلِكَساِئّي، َعَسى﴿ ،﴾َمَّت ﴿ * املمال:  .اْلَعاِشرَوَخَلف ﴾: اِبإْلِ
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 ﴾يَ َوىِ ﴿، [ٛٚ]اآلية:﴿َوُىَو﴾

 ﴾يَ َوىْ ، وَ َوىْ  ﴿ اْلِكَساِئيّ  قرأ :[ٛٛ]اآلية:
 إبسكاف اهلاء.

﴾ يَ َوىِ ، َوُىوَ  ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 اهْلَاِء. بكسر

 بن عامرا قرأ[: ٕٛ:ية﴾]اآل﴿َأفَّ النَّاسَ 
 .بكسر اهلمزة﴾ فَّ ﴿إِ 

بفتح  ﴾َأفَّ ﴿ اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ اَبِقي  قرأو
 .اهلمزة

 حفص، قرأ: [ٚٛ:ية]اآل﴾وَُكلّّ أَتَػْوهُ ﴿
بعدـ مّد اهلمزة،  ﴾أَتَػْوهُ ﴿ وخلف العاشر

 .وفتح التاء
ّنّد  ﴾وهُ اتُ ءَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .اهلمزة، وضم التاء
 اْبن َعاِمر، قرأ :[ٛٛ]اآلية:﴾آَنَْسبُػهَ ﴿
 .بفتح السٌن﴾ آَنَْسبُػهَ ﴿ َوَعاِصم
 الكسائي، َوَخَلف اْلَعاِشر قرأو

 لسٌن.ا بكسر﴾ ابُػهَ َٓنْسِ ﴿
 .بياء الغيبة« يفعلوفىشاـ ﴿ قرأ[: ٛٛ:ية﴾]اآلّنا تَػْفَعُلوفَ ﴿
 .بتاء اخلطاب ﴾تَػْفَعُلوفَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

َماَلِة لْلِكَساِئّي،  :وقفاً  ﴾َوتَػَرى﴿﴾، اْلَمْوَتى﴿، وقفاً  ﴾هَلًُدى﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ
َماَلِة ال :﴿َشاَء﴾﴿َجاُءو﴾،   .َوَخَلف اْلَعاِشر بن ذكواف،اِبإْلِ
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 فَػزَعِ ﴿ بن عامرا قرأ[: ٜٛ:ية﴾]اآلِئذٍ يَػْومَ  فَػزَعٍ ﴿

 .﴾ذٍ ئِ مِ وْ يػَ ﴿ ميمكسر ﴿فَػزَِع﴾، و  تنوينبعدـ  ﴾ذٍ ئِ مِ وْ يػَ 
 تنوينب ﴾ِئذٍ يَػْومَ  فَػزَعٍ ﴿ اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  اَبِقي قرأو

 .﴾ذٍ ئِ مَ وْ يػَ ﴿﴿فَػزٍَع﴾، وفتح ميم 
 ابن عامر، وحفص قرأ: [ٖٜ]اآلية:﴾تَػْعَمُلوفَ ﴿

 .بتاء اخلطاب﴾ تَػْعَمُلوفَ ﴿
 .بياء الغيب﴾ ْعَمُلوفَ ﴿يػَ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعِة  قرأو

rS 
 چٱ    ٻ ٻ ٻ  چ

  اسورتيني:بني
 ابلبسملة بٌن السورتٌن. َعاِصم، َواْلِكَساِئيّ  قرأ
 .«السكت، والوصل»وجهٌن: ب اْبن َعاِمر قرأو
 ابلوصل دوف البسملة. َخَلف اْلَعاِشر  قرأو

 : وقف ىشاـ إببداؿ اهلمزة.[ٗ]اآلية:﴿َنَشْأ﴾
 قيقٓن :ِىَشاـ بوجهٌن قرأ :[٘]اآلية:﴾أَئِمَّةَ ﴿

 وعدمو. اهلمزة الثانية مع اإلدخاؿ،
ابلتحقيق مع عدـ  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 اإلدخاؿ.
ْدَغاـِ  :﴾َىْل ُْنَْزْوفً ﴿ * املدغم اسصغري:  ، َواْلِكَساِئّي.هِلشاـاِبإْلِ

َماَلِة ال :معاً  ﴾َجاءَ ﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشر بن ذكواف،اِبإْلِ
َماَلِة  :﴾النَّارِ ﴿  .اْلِكَساِئيّ  دوريلاِبإْلِ
َماَلِة لْلِكَساِئّي، ُموَسى﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر﴾: اِبإْلِ

 َوَخَلف اْلَعاِشر. ، والكسائي،أماؿ الطاء شعبة ﴾﴿طسم
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َونُرَِي ِفْرَعْوَف َوىاماَف ﴿

الكسائي، وخلف  قرأ: [ٙ:ية]اآل﴾َوُجُنوَدشُما
بياء ٓنتية مفتوحة، وبعدىا  ﴾رىيَ وَ ﴿ العاشر

 فُ وْ عَ رْ فِ ﴿و ،راء مفتوحة وألف بعدىا دمالة
 الثبلثة. رفعب ﴾اشمَُ ودُ نُ جُ وَ  افُ امَ ىَ وَ 

بنوف  ﴾يَ رِ نُ وَ ﴿ بن عامر، وعاصما قرأو
 .مضمومة، وكسر الراء، وفتح الياء

بنصب  ﴾اشمَُ ودَ نُ جُ وَ  افَ امَ ىَ وَ  فَ وْ عَ رْ فِ ﴿و
 الثبلثة.
الكسائي،  قرأ :[ٛ:ية]اآل﴾َوَحَزانً ﴿

بضم الاء، وسكوف  ﴾انً زْ حُ ﴿وَ  وخلف العاشر
 الزاي.
بفتح  ﴾انً زَ حَ وَ ﴿ بن عامر، وعاصما قرأو

 .الاء، والزاي
 ،رمساابلتاء  :[ٔٔ]اآلية:﴾اْمرََأَت، قُػرَّتُ ﴿
 .ابهلاء﴾ اْمَرأَه، قُػرَّه﴿ا اْلِكَساِئّي معليه ووقف

اْمرََأَت، ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  ووقف
 .فيهما ابلتاء﴾ قُػرَّتُ 

َماَلِة  :معاً، ﴿َعَسى﴾ ﴾ُموَسى﴿َويَرى﴾، ﴿ * املمال:  َوَخَلف اْلَعاِشر.ْلِكَساِئّي، لاِبإْلِ
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َماَلِة  :﴾َيْسَعى﴿، ﴿فَػَقَضى﴾، ﴿أَْقَصا﴾ وقفاً  ﴿َواْستَػَوى﴾، ﴿ُموَسى﴾ كلو، * املمال: ْلِكَساِئّي، لاِبإْلِ
 َوَخَلف اْلَعاِشر.

َماَلِة ال ﴾:َوَجاءَ ﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر بن ذكواف،اِبإْلِ
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ابن  قرأ :[ٖٕ]اآلية:﴾ُم اْمرَأَتَػٌْنِ ُدوِنِِ ﴿

بكسر  ﴾ُم اْمَرأَتَػٌْنِ ُدوِنِِ ﴿ عامر، وعاصم
 اهلاء، وضم امليم َوْصبًل. 

ُم ُدوِنُِ ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشراْلِكَساِئّي،  قرأو
 َوْصبًل.ِبَضمِّ اهْلَاِء، وامليم  ﴾اْمرَأَتَػٌْنِ 
يكسروف  كلهمف أما عند اسرقفو

 اهلاء، ويسكنوف امليم.
 ابن عامر قرأ: [ٖٕ:ية]اآل﴾ُيْصِدرَ ﴿

 .بفتح الياء، وضم الداؿ ﴾رَ دُ صْ يَ ﴿
 ﴾ُيْصِدرَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 بضم الياء، وكسر الداؿ.
إبمشاـ  َوَخَلف اْلَعاِشراْلِكَساِئّي،  قرأو

 .الصاد صوت الزاي
ابن عامر  قرأ: [ٕٙ]األية:﴾تِ بَ  أَ َيَ ﴿

 .بفتح التاء ﴾تَ بَ أَ  َيَ ﴿
 ﴾تِ بَ أَ  َيَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .بكسر التاء
، ابهلاء﴿ََي أَبَْو﴾  ابن عامروقف و 
 ابلتاء. ﴿ََي أََبت﴾ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ ووقف 
 

 
 

﴾، ﴿ِإْحَداشُمَا﴾ معاً، ﴿ِإْحَدى﴾ وقفاً ﴾َعَسى﴿ * املمال: َماَلِة لْلِكَساِئّي، ، ﴿َفَسَقى﴾، ﴿تَػَوىلَّ َوَخَلف : اِبإْلِ
 .اْلَعاِشر

َماَلِة ال ﴾:ُه، َشاءَ اءَ جَ َفَجاَءْتُو، ﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر بن ذكواف،اِبإْلِ
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ابن عامر ﴿َلَعلَِّي  قرأ: [ٜٕ]اآلية:﴿َلَعلِّي آتِيُكم﴾

 آتِيُكم﴾ بفتح الياء.
اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعِة ﴿َلَعلِّي آتِيُكم﴾ بسكوف  قرأو
 الياء.

 بن عامر، والكسائيا قرأ: [ٜٕ:ية]اآل﴾أَْو َجْذَوةٍ ﴿
 .بكسر اْليم ﴾ْذَوةٍ جِ ﴿

 بفتح اْليم. ﴾َجْذَوةٍ ﴿عاصم  قرأو
 بضم اْليم. ﴾ةٍ وَ ذْ ﴿جُ  خلف العاشر قرأو
بفتح  ﴾الرَّْىبِ ﴿حفص  قرأ: [ٕٖ:ية]اآل﴾الرَّْىبِ ﴿

 الراء، وسكوف اهلاء.
بضم الراء،  ﴾بِ ىْ الرُّ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 وسكوف اهلاء.
 بفتح الياء ﴿َمِعَي﴾ حفص قرأ :[ٖٗ]اآلية:﴾يَ عِ مَ ﴿
 وصبل.
 .الياء إبسكاف﴿َمِعي﴾  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
برفع  ﴾ُيَصدُِّقيِن ﴿عاصم  قرأ: [ٖٗ:ية]اآل﴾ُيَصدُِّقيِن ﴿
 .القاؼ
 سكاف القاؼ.إب ﴾يِن ُيَصدِّقْ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

﴾: ﴾أاََتَىا﴿، ﴾ُموَسى﴿، ﴾َقَضى﴿ * املمال: َماَلِة ، ﴿َوىلَّ  َوَخَلف اْلَعاِشر.ْلِكَساِئّي، لاِبإْلِ
َماَلِة  :﴾ارِ النَّ ﴿  .اْلِكَساِئيّ دوري لاِبإْلِ
 .هما معا، وفتحهما معا البن ذكواف، وإبمالتالعاشر وخلف الكسائي،و  ،إبمالة الراء واهلمزة لشعبة﴾: اآىَ رِ ﴿
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 ابن عامر، وعاصم قرأ: [ٖٚ]اآلية:﴾َتُكوفُ ﴿

 .بتاء التأنيث ﴾َتُكوفُ ﴿
﴾ ُكوفُ ﴿يَ  َوَخَلف اْلَعاِشرالكسائي،  قرأو

 بياء التذكًن. 
ابن عامر  قرأ: [ٖٛ]اآلية:َأطَِّلُع﴾﴿َلَعلِّي 

 ﴿َلَعلَِّي َأطَِّلُع﴾ بفتح الياء.
اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعِة ﴿َلَعلِّي َأطَِّلُع﴾  قرأو

 بسكوف الياء.
ابن عامر،  قرأ :[ٜٖ]اآلية:﴾وفَ عُ جَ رْ  يػُ اَل ﴿
 وفتح اْليم. ،بضم الياء ﴾وفَ عُ جَ رْ يػُ ﴿ وعاصم
﴾ وفَ عُ جِ رْ يػَ وخلف العاشر ﴿ الكسائي، قرأو

 .بفتح الياء وكسر اْليم
 :ِىَشاـ بوجهٌن قرأ :[ٔٗ]اآلية:﴾أَئِمَّةَ ﴿

 وعدمو. اهلمزة الثانية مع اإلدخاؿ، قيقٓن
ابلتحقيق مع عدـ  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 اإلدخاؿ.
 
 

َماَلِة ال :، ﴿َجاَء﴾﴾مىُ اءَ ﴿جَ  * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشر بن ذكواف،اِبإْلِ
نْػَيا﴾، ﴿ُموَسى اْلِكَتاَب﴾، ﴿اأُلوىَل﴾، ﴿َوُىًدى﴾ وقفاً ﴾مُّْفتَػًرى﴿  :، ﴿ُموَسى﴾ كلو، ﴿اِبهْلَُدى﴾، ﴿الدُّ
َماَلِة   َوَخَلف اْلَعاِشر.ْلِكَساِئّي، لِ اِبإْلِ
َماَلِة ل :، ﴿النَّاِر﴾﴾ارِ دَّ ال﴿  اْلِكَساِئّي.دوري اِبإْلِ
َماَلِة  :﴾ةً نَ َلعْ ﴿  عند الَوْقف قوالً واحداً.ْلِكَساِئّي لِ اِبإْلِ
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بن عامر، وعاصم ا قرأ [:٘ٗ]اآلية:﴾ُعُمرُ الْ  َعَلْيِهمُ ﴿

 بكسر اهلاء، وضم امليم َوْصبًل. ﴾ ُعُمرُ الْ  َعَلْيِهمُ ﴿
﴾ ُعُمرُ الْ  مُ َعَليػْهُ ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشر، اْلِكَساِئيّ  قرأو

 ِبَضمِّ اهْلَاِء، وامليم َوْصبًل.
يقفوف بكسر اهلاء، وإسكاف  كل القراء األربعةو 

 .امليم
 ﴾افِ رَ حِ اسَ ﴿ بن عامرا قرأ :[ٛٗ:ية]اآل﴾ِسْحرافِ ﴿

 «.ساحر»بفتح السٌن، وألف بعدىا، وكسر الاء تثنية 
بكسر السٌن،  ﴾ِسْحرافِ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .«سحر»تثنية  ،وإسكاف الاء
 
 
 
 
 
 
 
 

َماَلِة  :، ﴿َأْىَدى﴾، ﴿َىَواُه﴾، ﴿ُىًدى﴾ وقفاً ﴾ُموَسى﴿وقفاً، ﴿أاََتُىْم﴾،  ﴾ُموَسى اأْلَْمرَ ﴿ * املمال: اِبإْلِ
 َوَخَلف اْلَعاِشر.ْلِكَساِئّي، لِ 

َماَلِة ال ﴾:َجاَءُىمُ ﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر بن ذكواف،اِبإْلِ
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ِىَشاـ عند  قرأ :ونظًنه [ٙ٘]اآلية:﴾َيَشاءُ ﴿

مع القصر، والتوسط،  الوقف إبِِْبَداِؿ اهلَْمزَِة ألفا
 والقصر. واملد، وتسهيلها ابلرـو مع املد

 ﴾وَ َوىْ ﴿ اْلِكَساِئيّ  قرأ :[ٙ٘]اآلية:﴾َوُىوَ ﴿
 إبسكاف اهلاء.

ِبَضمِّ ﴾ َوُىوَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 اهْلَاِء.

َهاُب ﴿   اْلِكَساِئيّ  قرأ :[ٛٚ]اآلية:﴾أُمِّ
َهاإِ ﴿ وىذا ُب حاؿ وصل  ؛بكسر اهلمزة ﴾مِّ
 «اهَ مِّ أُ »ػ، أما ُب حالة االبتداء ب«اهَ مِّ إِ »ػب «ُب »

 .بضم اهلمزة أفيقر 
َها﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو بضم  ﴾أُمِّ
 ُب الالٌن. اهلمزة

 
 
 
 

 
 

َماَلِة : ى﴾رَ قُ ﴾، ﴿الْ صُمَْب ﴿، ﴾اهْلَُدى﴿، يُػتػَْلى﴾﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشرلِْلِكَساِئّي، اِبإْلِ
  



393 
 

 
 اْلِكَساِئيّ  قرأ :حيثما وردوا ﴾َوُىوَ ، ٍُبَّ ُىَو، ُهوَ ﴿فػَ 

 إبسكاف اهلاء. ﴾َوْىوَ ٍُبَّ ْىَو، فَػْهَو، ﴿
ِبَضمِّ  ﴾َوُىوَ ، ٍُبَّ ُىَو، ُهوَ ﴿فػَ  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 اهْلَاِء.

 َعَلْيِهمُ ﴿، [ٖٙ]اآلية:﴾َقْوؿُ الْ  َعَلْيِهمُ ﴿
 َعَلْيِهمُ ﴿ ابن عامر، وعاصم قرأ :[ٙٙ]اآلية:﴾أْلَنْػَباءُ ا
 فيهما بكسر اهلاء، وضم امليم ﴾أْلَنْػَباءُ ا َعَلْيِهمُ ﴿، ﴾َقْوؿُ الْ 

 . ووقفاً  َوْصبلً 
، ﴾َقْوؿُ الْ  مُ َعَليػْهُ ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشراْلِكَساِئّي،  قرأو

 َوْصبًل. فيهما ِبَضمِّ اهْلَاِء، وامليم﴾ أْلَنْػَباءُ ا مُ َعَليػْهُ ﴿
يقفوف بكسر اهلاء، وإسكاف كل القراء األربعة و 

 .امليم
َواْلِكَساِئّي  ،ِىَشاـ قرأ: [ٗٙ]اآلية:﴾ِقيلَ ﴿وَ 
 ابإلمشاـ.

 ابلكسرة اخلالصة. اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 
 
 

نْػَيا﴿ * املمال: َماَلِة لْلِكَساِئّي،  :، ﴿َوتَػَعاىَل﴾، ﴿اأْلُوىَل﴾﴾فَػَعَسى﴿، ﴾َوأَبْػَقى﴿، معاً  ﴾الدُّ َوَخَلف اِبإْلِ
 .اْلَعاِشر

َماَلِة للكسائي ِعْنَد اْلَوْقِف  :﴿َواآْلِخرَِة﴾  .داً احِ وَ  الً وْ قػَ اِبإْلِ
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 قرأ :[ٕٚؤٚ]اآلية:معاً  ﴾مْ تُ يػْ أَ رَ أَ ﴿

اهلمزة الثانية  ُنذؼ ﴾مْ تُ يػْ رَ أَ ﴿ الكسائي
  .املتوسطة

 ﴾مْ تُ يػْ أَ رَ أَ ﴿اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعِة  قرأو
 حمققة ُب الالٌن. اهلمزة إبثبات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نْػَيا﴿﴿ُموَسى﴾، ﴿فَػبَػَغى﴾، ﴿آاَتَؾ﴾،  * املمال: َماَلِة لْلِكَساِئّي،  :﴾الدُّ  .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ
َماَلِة للكسائي ِعْنَد اْلَوْقِف  :، ﴿اآلِخرَِة﴾ ورموشما﴾اْلُقوَّةِ ﴿  .داً احِ وَ  الً وْ قػَ اِبإْلِ
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بن عامر، ا قرأ [:ٛٚ]اآلية:﴾ُمْجرُِموفَ الْ  مُ ُذنُوِبِِ ﴿

بكسر اهلاء، وضم امليم ﴾ ُمْجرُِموفَ الْ  مُ ُذنُوِبِِ ﴿وعاصم 
 َوْصبًل. 
 مُ ُذنُوِبُِ ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشر، اْلِكَساِئيّ  قرأو

 ِبَضمِّ اهْلَاِء، وامليم َوْصبلً.﴾ ُمْجرُِموفَ الْ 
يقفوف بكسر اهلاء، وإسكاف  كل القراء األربعةو 

 .امليم
وقف الكسائي  :[ٕٛ]اآلية:﴾وُ نَّ أَ كَ يْ ، وَ هللاَ  فَّ أَ كَ يْ وَ ﴿

 .على الياء من الكلمتٌن﴾ وُ نَّ أَ كَ  يْ ، وَ فَّ أَ كَ  يْ وَ ﴿
على ﴾ وُ نَّ أَ كَ يْ ، وَ فَّ أَ كَ يْ وَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ وقف و 

وىذا ُب وقف االختبار ابملوحدة أو  ،الكلمة كلها
على  االضطرار وأما ُب وقف االختيار فيتعٌن الوقف

ُب النشر الوقف  إلماـ اْلزريواختار ا ،آخر الكلمة
  .على الكلمة أبسرىا لسائر القراء التصاهلا رمسا ابإلٗناع

﴾ خلَََسفَ ﴿حفص  قرأ: [ٕٛ:ية]اآل﴾خلَََسفَ ﴿
 .بفتح اخلاء والسٌن

بضم اخلاء،  ﴾فَ سِ خلَُ ﴿ اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  اَبِقي قرأو
 .وكسر السٌن

نْػَيا﴿ * املمال: َماَلِة لْلِكَساِئّي،  :، ﴿يُػَلقَّاَىا﴾، ﴿صُمَْزى﴾﴾الدُّ  .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ
َماَلِة ل :﴾هِ ارِ َوِبدَ ﴿  .اْلِكَساِئيّ دوري اِبإْلِ
َماَلِة  :معاً  ﴾َجاءَ ﴿  .اْلَعاِشر َوَخَلف ،البن ذكوافاِبإْلِ
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  اسورتيني:بني
ابلبسملة بٌن  َعاِصم، َواْلِكَساِئيّ  قرأ

 السورتٌن.
السكت، »وجهٌن: ب اْبن َعاِمر قرأو
 .«والوصل
 ابلوصل دوف البسملة.َخَلف اْلَعاِشر  قرأو
 ﴾وَ َوىْ ﴿ اْلِكَساِئيّ  قرأ :[٘]اآلية:﴾َوُىوَ ﴿

 إبسكاف اهلاء.
 ِبَضمِّ اهْلَاِء.﴾ َوُىوَ ﴿ اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ اَبِقي  قرأو
 
 
 
 
 
 

َماَلِة ال ﴾:َجاءَ ﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشر بن ذكواف،اِبإْلِ
َماَلِة لْلِكَساِئّي، ، ﴿يُػْلَقى﴾﴾اِبهْلَُدى﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر: اِبإْلِ
َماَلِة  :﴾لِْلَكاِفرِينَ ﴿  .اْلِكَساِئيّ دوري لاِبإْلِ
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َماَلِة ال ﴾:َجاءَ ﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشر بن ذكواف،اِبإْلِ
 .: إبمالة األلف اليت بعد الياء للكسائي، ﴿َخطَاََيُىم﴾﴾َخطَاََيُكمْ ﴿
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بن عامر، ا قرأ: [ٜٔ:ية]اآل﴾أََوَلَْ يَػَرْوا﴿
 .بياء الغيب ﴾اوْ رَ ﴿يػَ  وحفص
 والكسائي، وخلف العاشر شعبة، قرأو

 .بتاء اخلطاب ﴾اوْ رَ تػَ ﴿
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

َماَلِة للكسائي ِعْنَد اْلَوْقِف  :﴾﴿اآْلِخرَةَ  * املمال:  .داً احِ وَ  الً وْ قػَ اِبإْلِ
  



399 
 

 
 ،وشعبةابن عامر،  قرأ[: ٕ٘:ية﴾]اآلَمَودََّة بَػْيِنُكمْ ﴿

 فتح نوفو  ،بنصب التاء منونة ﴾ةً دَّ وَ مَ ﴿وخلف العاشر 
 .﴾مْ كُ نَ يػْ بػَ ﴿

وكسر  ،ببل تنوين فتح التاءب ﴾ةَ دَّ وَ مَ ﴿ حفص قرأو
 .﴾مْ كُ نِ يْ بػَ ﴿ نوف

وكسر  ،تاء ببل تنوينالبرفع  ﴾ةُ دَّ وَ مَ ﴿الكسائي  قرأو
 .﴾مْ كُ نِ يْ بػَ ﴿ نوف

بن ا قرأ :[ٜٕ-ٕٛ]اآلية:﴾مْ كُ نَّ ئِ أَ  ...وفَ تُ أْ تَ لَ  مْ كُ نَّ إِ ﴿
ابإلخبار ُب األوؿ ﴾ مْ كُ نَّ ئِ أَ  ، مْ كُ نَّ إِ ﴿ وحفص عامر،

 .الثاينواالستفهاـ ُب 
 .﴾مْ كُ نَّ ئِ أَ ﴿وهلشاـ التحقيق مع اإلدخاؿ ُب 

﴾ مْ كُ نَّ ئِ أَ  ، مْ كُ نَّ ئِ ﴿أَ  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .فبل خبلؼ بينهم ُب االستفهاـ ُب الثاين ،ابالستفهاـ فيها

 
 

 
 

 
 َباِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعِة.ل[ ًبُّ أنََّذ] إبدغامهاو ْفص،لَ  إبظهار الذاؿ :﴾أنََّْذًبُ ﴿ * املدغم اسصغري:

نْػَيا، ﴿﴾َوَمْأَواُكمُ ﴿، ﴾فََأذْمَاهُ ﴿ * املمال: َماَلِة لْلِكَساِئّي، ﴾الدُّ  .َوَخَلف اْلَعاِشر: اِبإْلِ
َماَلِة  :﴾ارِ النَّ ﴿  .اْلِكَساِئيّ دوري لاِبإْلِ

  



411 
 

 
 قرأ :[ٖٔ]اآلية:﴾اِبْلُبْشَرى ِإبْػرَاِىيمَ ﴿

 بفتح اهلاء، وألف بعدىا. ﴾ـاِإبْػرَاىَ ﴿ ىشاـ
﴾ ِإبْػرَاِىيم﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .بكسر اهلاء، وَيء بعدىا
بن عامر، ا قرأ: [ٕٖ]اآلية:﴾وُ نَّ يػَ جِّ نَ نػُ لَ ﴿
بفتح النوف وتشديد ﴾ وُ نَّ يػَ جِّ نَ نػُ لَ ﴿ وعاصم
 اْليم.

العاشر  وخلف الكسائي، قرأو
إبسكاف النوف الثانية ؤنفيف  ﴿لَنُػْنِجيَػنَُّو﴾

 .اْليم
 بن عامر،ا قرأ :[ٖٖ]اآلية:﴾يئسِ ﴿

 .والكسائي ابإلمشاـ
ابلكسرة  عاصم، وخلف العاشر قرأو 

 ؛ووقف عليو ىشاـ ابلنقل واإلدغاـ .اخلالصة
 ألصالة الياء.

بن عامر، ا قرأ :[ٖٖ]اآلية:﴾وؾَ جُّ نَ مُ ﴿
وتشديد  ،بفتح النوف﴾ وؾَ جُّ نَ مُ ﴿ وحفص

 اْليم.
 .ؤنفيف اْليم ،إبسكاف النوف﴾ وؾَ جُ نْ مُ ﴿ اَبِقي الُقرَّاِء اأَلْربَػَعةِ  قرأو
 .بفتح النوف وتشديد الزاي﴾ وفَ لُ زِّ نَ مُ ﴿ بن عامرا قرأ :[ٖٗ]اآلية:﴾وفَ لُ زِ نْ مُ ﴿ 
 إبسكاف النوف ؤنفيف الزاي.﴾ وفَ لُ زِ نْ مُ ﴿ اَبِقي الُقرَّاِء اأَلْربَػَعةِ  قرأو

 الداؿ. بغًن تنوين ﴾ودَ ٖنَُ ﴿ حفص قرأ: [ٖٛ:ية]اآل﴾َٖنُودَ ﴿وَ 
 .﴾ٖنودا﴿ ويبدؿ التنوين هلم حاؿ الوقف ألفا، بتنوين الداؿ ﴾وداً ٖنَُ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

َماَلِة ال :معاً  ﴾َجاَءتْ ﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشر بن ذكواف،اِبإْلِ
َماَلِة لِْلِكَساِئّي، : ﴾اِبْلُبْشَرى﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ
َماَلِة ل :﴾ِىمْ ارِ دَ ﴿  اْلِكَساِئّي.دوري اِبإْلِ
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 .بياء الغيبة ﴾َيْدُعوفَ ﴿ عاصم قرأ [:ٕٗ:ية]اآل﴿َيْدُعوَف﴾

 .بتاء اخلطاب﴾ ْدُعوفَ ﴿تَ  اَبِقي الُقرَّاِء اأَلْربَػَعةِ  قرأو
ِىَشاـ عند الوقف  قرأونظًنه:  اجملرور [ٕٗ]اآلية:﴾َشْيءٍ ﴿

،  اسثاين:النقل مع السكوف،  األول:أبربعة أوجو  النقل مع الرـو
اإلدغاـ معهما كذلك؛ واعلم أنو يتعٌن حذؼ  اسثاسث، واسرابع:

.  التنوين من املنوف عند الوقف عليو ابلرـو
 إبسكاف اهلاء. ﴾وَ َوىْ ﴿ اْلِكَساِئيّ  قرأ :[ٕٗ]اآلية:﴾َوُىوَ ﴿
 ِبَضمِّ اهْلَاِء.﴾ َوُىوَ ﴿ اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ اَبِقي  قرأو
 
 
 
 
 
 

 
 

ْدَغاـِ هِلَشاـ، مْ ىُ َجاءَ  َوَلَقدْ ﴿ * املدغم اسصغري:  .َوَخَلف اْلَعاِشرَواْلِكَساِئّي، ﴾: اِبإْلِ
َماَلِة  :، ﴿تَػنػَْهى﴾﴾ُموَسى﴿ * املمال:  َوَخَلف اْلَعاِشر.ْلِكَساِئّي، لِ اِبإْلِ

َماَلِة ال ﴾:ُىمَجاءَ ﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشربن ذكواف، اِبإْلِ
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بن ا قرأ[: ٓ٘:ية﴾]اآلَعَلْيِو آَيتٌ ﴿

 .ابْلمع ﴾تٌ َيَ ﴿آ عامر، وحفص
﴿آيٌة﴾  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .ابلتوحيد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

َماَلِة  :﴿َكَفى﴾، ﴾َوذِْكَرى﴿﴿يُػتػَْلى﴾،  * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشر، ْلِكَساِئيّ لِ اِبإْلِ
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 ﴾وؿُ قُ نػَ وَ ﴿ بن عامرا قرأ[: ٘٘:ية﴾]اآلَويَػُقوؿُ ﴿
 .ابلنوف
 .ابلياء التحتية ﴾َويَػُقوؿُ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 ابن عامر، عاصم قرأ: [ٙ٘]اآلية:﴾ََيِعَباِدَي الَِّذينَ ﴿

 بفتح الياء َوْصبًل، وإسكاِنا َوْقفاً. ﴾بِِعَباِديَ ﴿
إبسكاف  ﴾بِِعَباِدي﴿ الكسائي، وخلف العاشر قرأو

 الياء َوْصبلً وَوْقفاً. 
بياء  ﴾وفَ عُ جَ رْ ﴿يػُ  شعبة قرأ[: ٚ٘﴿تُػْرَجُعوَف﴾]اآلية:

 .الغيبة
 .بتاء اخلطاب ﴾وفَ عُ جَ رْ تػُ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
الكسائي، وخلف  قرأ: [ٛ٘:ية]اآل﴾لَنُػبَػوِّئَػنػَُّهمْ ﴿
بثاء مثلثة ساكنة بعد النوف، ؤنفيف  ﴾مْ هُ نػَّ يػَ وِ ثْ نػُ لَ ﴿ العاشر

 الواو، وبعدىا َيء ٓنتية مفتوحة.
بباء موحدة  ﴾لَنُػبَػوِّئَػنػَُّهمْ ﴿ بن عامر، وعاصما قرأو

وتشديد الواو، وبعدىا شمزة « الثاء»مفتوحة ُب مكاف 
 .مفتوحة
إبسكاف  ﴾وَ َوىْ ﴿ اْلِكَساِئيّ  قرأ :[ٓٙ]اآلية:﴾َوُىوَ ﴿

 اهلاء.
 ِبَضمِّ اهْلَاِء.﴾ َوُىوَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

﴾، وقفاً  ى﴾﴿ُمَسمِّ  * املمال: َماَلِة  :﴿يَػْغَشاُىُم﴾، ﴿فََأنَّ  .َوَخَلف اْلَعاِشرْلِكَساِئّي، لاِبإْلِ
َماَلِة اِلْبِن ذَْكَواف،  ﴾:ُىمُ اءَ ْلََ ﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ
َماَلِة  :﴾اِبْلَكاِفرِينَ ﴿  اْلِكَساِئّي.دوري لاِبإْلِ
 .للكسائي ابإلمالة :﴾ايَ حْ أَ فَ ﴿
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إبسكاف اهلاء لكّل  :[ٗٙ]اآلية:﴿هَلٌْو َوَلِعٌب﴾

 القراء.
 ﴾يَ هلَْ ﴿ اْلِكَساِئيّ  قرأ :[ٗٙ]اآلية:﴾يَ هلَِ ﴿

 إبسكاف اهلاء.
 اهْلَاِء. ِبكسرِ ﴾ يَ هلَِ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
الكسائي، وخلف  قرأ: [ٙٙ:ية]اآل﴾َولِيَػَتَمتػَُّعوا﴿
 إبسكاف البلـ. ﴾واعُ تػَّ مَ تَ يػَ لْ وَ ﴿ العاشر
بكسر  ﴾َولِيَػَتَمتػَُّعوا﴿ بن عامر، وعاصما قرأو
 البلـ.

vS 
 چٱ    ٻ ٻ ٻ  چ

  اسورتيني:بني
 ابلبسملة بٌن السورتٌن. َعاِصم، َواْلِكَساِئيّ  قرأ
 .«والوصل السكت،»وجهٌن: ب اْبن َعاِمر قرأو
 ابلوصل دوف البسملة. َخَلف اْلَعاِشر  قرأو
 ﴾وَ َوىْ ﴿ اْلِكَساِئيّ  قرأ :[٘]اآلية:﴾َوُىوَ ﴿

 إبسكاف اهلاء.
 ِبَضمِّ اهْلَاِء.﴾ َوُىوَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

َماَلِة ال ﴾:َجاَءهُ ﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشر بن ذكواف،اِبإْلِ
نْػَيا﴿ َماَلِة لِ  :﴿أَْدَن﴾ وقفاً ﴿َمثْػًوى﴾ وقفاً، ، ﴿افْػتَػَرى﴾، ﴾ذَمَّاُىمْ ﴿ ﴾،الدُّ  َوَخَلف اْلَعاِشر.ْلِكَساِئّي، اِبإْلِ
َماَلِة  :﴾لِْلَكاِفرِينَ ﴿  اْلِكَساِئّي.دوري لاِبإْلِ
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بياء  ﴾وفَ عُ جَ رْ يػُ ﴿ شعبة قرأ[: ٔٔ﴿تُػْرَجُعوَف﴾]اآلية:

 .الغيبة
 .بتاء اخلطاب ﴿تُػْرَجُعوَف﴾ اأْلَْربَػَعةِ اَبِقي اْلُقرّاِء  قرأو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نْػَيا﴾، ﴿السُّوَأى﴾: * املمال: َماَلِة لْلِكَساِئّي،  ﴿ُمَسمِّى﴾ وقفاً، ﴿الدُّ  .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ
َماَلِة ال ﴾:مْ هُ تػْ اءَ جَ وَ ﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر بن ذكواف،اِبإْلِ
َماَلِة  :﴾َكاِفرِينَ ﴿  اْلِكَساِئّي.دوري لاِبإْلِ
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 اْبن َعاِمر، قرأ: معاً  [ٜٔ]اآلية:﴾تيِّ مَ الْ ﴿
 .بتخفيف الياء ساكنة ﴾تيْ مَ الْ ﴿َوُشْعَبة 
 ﴾تيِّ مَ الْ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو 

 .مكسورة الياء بتشديد
ىشاـ،  قرأ: [ٕ٘:ية]اآل﴾ُٔنَْرُجوفَ ﴿
 الراء.ضم التاء، وفتح ب ﴾ُٔنَْرُجوفَ ﴿ وعاصم
َوَخَلف والكسائي، ابن ذكواف،  قرأو
 .بفتح التاء، وضّم الراء ﴾ُجوفَ رُ ٔنَْ ﴿ اْلَعاِشر

  حفص قرأ: [ٕٕ:الرـو]﴾لِْلعاِلِمٌنَ ﴿
 .بكسر البلـ﴾ لِْلعاِلِمٌنَ ﴿

بفتح  ﴾ِمٌنَ لِْلعالَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .البلـ

 
 
 
 
 
 

َماَلِة  :﴾ارِ هَ النػَّ وَ ﴿ * املمال:  .اْلِكَساِئيّ  دوريلِ اِبإْلِ
َماَلِة لِْلِكَساِئيِّ : ﴿َوَرْ٘نًَة﴾ ورموه  بل خبلؼ.بِ َحاَلَة اْلَوْقِف اِبإْلِ
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 ﴾وَ َوىْ ﴿ اْلِكَساِئيّ  قرأ :معاً  [ٕٚ]اآلية:﴾َوُىوَ ﴿

 إبسكاف اهلاء.
 ِبَضمِّ اهْلَاِء.﴾ َوُىوَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
أبلف ﴾ ُقوارَ افَ ﴿الكسائي  قرأ: [ٕٖ]اآلية:﴾فَػرَُّقوا﴿

 .بعد الفاء، ؤنفيف الراء
بغًن ألف، وتشديد  ﴾فَػرَُّقوا﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .الراء
وقف عليها : رمست ابلتاء، و [ٖٓ]اآلية:﴾ِفْطَرتَ ﴿

 .ِفْطرَْه﴾ ابهلاء، مع اإلمالة وقفاً ِنلفو﴿ اْلِكَساِئيّ 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

َماَلِة لْلِكَساِئّي،  ﴿اأْلَْعَلى﴾: * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ
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 اْلِكَساِئيّ  قرأ :[ٖ٘]اآلية:﴾ُهوَ ﴿فػَ 

 إبسكاف اهلاء. ﴾وَ هْ ﴿فػَ 
ِبَضمِّ ﴾ ُهوَ ﴿فػَ  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 اهْلَاِء.

ابن عامر،  قرأ: [ٖٙ:ية]اآل﴾وفَ يَػْقَنطُ ﴿
 .بفتح النوف﴾ وفَ يَػْقَنطُ ﴿ وعاصم
 َوَخَلف اْلَعاِشر، ئيالكسا قرأو

 .بكسر النوف ﴾وفَ طُ نِ قْ يػَ ﴿
 ابن قرأ: [ٓٗ:ية]اآل﴾َعمَّا ُيْشرُِكوفَ ﴿

 .بياء الغيبة﴾ ُيْشرُِكوفَ ﴿ عامر، وعاصم
 َوَخَلف اْلَعاِشرالكسائي،  قرأو

 .بتاء اخلطاب ﴾ْشرُِكوفَ ﴿تُ 
 
 
 
 
 

َماَلِة  :، ﴿َوتَػَعاىَل﴾﴾رِّابً ﴿، ﴾ىَب رْ قُ الْ ﴿ * املَُمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشر ،ْلِكَساِئيّ لِ اِبإْلِ
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 ﴾الّرََِيحَ ﴿ ابن عامر، وعاصم قرأ: [ٚ٘]اآلية:﴾الّرََِيحَ ﴿

 .بفتح الياء، وألف بعدىا، على اْلمع
﴾ إبسكاف الياء، ﴿الرِّيحَ  َوَخَلف اْلَعاِشراْلِكَساِئّي،  قرأو

 .اإلفراد وحذؼ األلف اليت بعدىا، على
بن عامر ِنلف عن ىشاـ ا قرأ: [ٛٗية:]اآل﴾افً سَ كِ ﴿

 .السٌن إبسكاف ﴾افً سْ كِ ﴿
 .بفتح السٌناَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعِة  قرأو
 ؛ُنذؼ األلفٌن ﴾رِ ثَ أَ ﴿ شعبة قرأ :[ٓ٘:ية]اآل﴾رِ آاثَ ﴿

 على التوحيد.
أبلف بعد اهلمزة، وألف  ﴾رِ آاثَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .على اْلمع ؛بعد الثاء
وقف عليها : رمست ابلتاء، و [ٓ٘]اآلية:﴾َرْ٘نَتَ ﴿

 .و﴾ ابهلاءَر٘نَْ ﴿ اْلِكَساِئيّ 
 ابلتاء. ﴾َرْ٘نَتَ ﴿ووقف اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعِة 

 إبسكاف اهلاء. ﴾وَ َوىْ ﴿ اْلِكَساِئيّ  قرأ :[ٓ٘]اآلية:﴾َوُىوَ ﴿
 ِبَضمِّ اهْلَاِء.﴾ َوُىوَ ﴿ اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ اَبِقي  قرأو
 

َماَلِة  :، ﴿فَػتَػَرى﴾ وقفاً ﴾اْلَمْوَتى﴿* املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشرْلِكَساِئّي، لاِبإْلِ
َماَلِة  :﴾اْلَكاِفرِينَ ﴿  اْلِكَساِئّي.دوري لاِبإْلِ
َماَلِة ال ﴾:َفَجاُءوُىم﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر بن ذكواف،اِبإْلِ
َماَلِة ل :﴾رِ آاث﴿  اْلِكَساِئّي.دوري اِبإْلِ
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[: ٗ٘:ية﴾]اآلَضْعفاً ﴾ معاً، ﴿َضْعفٍ ﴿

﴾، َضْعفٍ ﴿حفص عاصم ِنلف عن  قرأ
 بفتح الضاد ُب املواضع الثبلثة.﴾ َضْعفاً ﴿

ًا﴾، ْعفضُ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
بضم الضاد، وىو الوجو الثاين  ﴾ْعفاً ضُ ﴿
 «.لفص»

َفعُ ال ﴿  بن عامرا قرأ: [ٚ٘]اآلية:﴾يَػنػْ
 .ابلتاء الفوقية ﴾نػَْفعُ تػَ ال ﴿

 ﴾ال يَػنػَْفعُ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 ابلياء التحتية.

 اْلِكَساِئيّ  قرأ :[ٗ٘]اآلية:﴾َوُىوَ ﴿
 إبسكاف اهلاء. ﴾وَ َوىْ ﴿

ِبَضمِّ ﴾ َوُىوَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 اهْلَاِء.

 
 
 

ْدَغاـِ  :﴾مْ تُ ثػْ بِ ﴿لَ  * املدغم اسصغري:  ْبن َعاِمر، َواْلِكَساِئّي.اِل اِبإْلِ
ْدَغاـِ ﴾َربْػَناضَ  َقدْ َولَ ﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر ،َواْلِكَساِئيّ  ،ْبن َعاِمرال: اِبإْلِ

َماَلِة  :﴾اْلَمْوَتى﴿* املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشرْلِكَساِئّي، لاِبإْلِ
َماَلِة ﴾َساَعةٍ ﴿  عند الوقف ابخلبلؼ.للكسائي : اِبإْلِ

  



411 
 

 

xS 
 چٱ    ٻ ٻ ٻ  چ

  اسورتيني:بني
 ابلبسملة بٌن السورتٌن. َعاِصم، َواْلِكَساِئيّ  قرأ
 .«السكت، والوصل»وجهٌن: ب اْبن َعاِمر قرأو
 ابلوصل دوف البسملة. َخَلف اْلَعاِشر  قرأو

لكّل  : إبسكاف اهلاء[ٙ]اآلية:الَِْديِث﴾ ﴿هَلْوَ 
 القراء.

 ابن عامر، وشعبة قرأ: [ٙ:ية]اآل﴾اَويَػتَِّخَذىَ ﴿
 .برفع الذاؿ ﴾اىَ َويَػتَِّخذُ ﴿

 وخلف العاشر والكسائي، ، حفص قرأو
 .بنصب الذاؿ ﴾اَويَػتَِّخَذىَ ﴿

ابن عامر، وشعبة،  قرأ: [ٙ]اآلية:﴾ُىُزًوا﴿
﴾ ابهلمز، مع ضم الزاي َوْصبًل، اؤً ُىزُ والكسائي ﴿

 وَوْقفاً.
، مع ضم ﴾ إبِِْبَداِؿ اهلَْمزَِة واواُىُزًواَحْفص ﴿ قرأو 

 الزاي، َوْصبًل، وَوْقفاً.
 ﴾ ابهلمزة، مع إسكاف الزاي َوْصبًل، وَوْقفاً.اؤً ُىزْ ﴿ َخَلف اْلَعاِشر قرأو
 إبسكاف اهلاء. ﴾وَ َوىْ ﴿ اْلِكَساِئيّ  قرأ :[ٜ]اآلية:﴾َوُىوَ ﴿
 ِبَضمِّ اهْلَاِء.﴾ َوُىوَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

﴾، ﴿َوأَْلَقى﴾معاً وقفاً، ﴿تُػتػَْلى ﴾ُىًدى﴿ * املمال: َماَلِة لْلِكَساِئّي، ﴾، ﴿َوىلَّ  .َوَخَلف اْلَعاِشر: اِبإْلِ
َماَلِة للكسائي ِعْنَد اْلَوْقِف  :﴿َدابٍَّة﴾  .داً احِ وَ  الً وْ قػَ اِبإْلِ
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 قرأ معاً: [ٗٔؤٕ]اآلية:ْشُكْر﴾ا فِ أَ ﴿

 .النوف كسرْشُكْر﴾ با فِ أَ عاصم ﴿
 ْشُكْر﴾ا فُ أَ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعِة ﴿ قرأو

 .بضم النوف
 اْلِكَساِئيّ  قرأ :[ٖٔ]اآلية:﴾َوُىوَ ﴿

 إبسكاف اهلاء. ﴾وَ َوىْ ﴿
ِبَضمِّ ﴾ َوُىوَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 اهْلَاِء.

 حفص قرأ :[ٚٔوٙٔؤٖ:ية]اآل﴾َي بُػيَنَّ ﴿
 .اإلضافة َيءبفتح  ﴾َي بُػيَنَّ ﴿

 بكسر ﴾َي بُػيَنِّ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 . وال خبلؼ ُب تشديد الياء.اإلضافة َيء

بن عامر، ا قرأ: [ٛٔ:ية]اآل﴾َوال ُتَصعِّرْ ﴿
ُنذؼ األلف، وتشديد  ﴾ُتَصعِّرْ ﴿ وعاصم

 .العٌن
 وخلف العاشر الكسائي، قرأو

 أبلف بعد الصاد، ؤنفيف العٌن. ﴾رْ عِ اُتصَ ﴿
نْػَيا﴿ * املمال: َماَلِة لْلِكَساِئّي،  :﴾الدُّ  .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ
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بفتح  ﴾نَِعَموُ ﴿ حفص قرأ[: ٕٓ:ية﴾]اآلنَِعَموُ ﴿

 .العٌن، وضم اهلاء غًن منونة
إبسكاف العٌن،  ﴾ةً مَ عْ نِ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 واتء منونة.
 َواْلِكَساِئّي ابإلمشاـ. ،ِىَشاـ قرأ: [ٕٔ]اآلية:﴾ِقيلَ ﴿
 ابلكسرة اخلالصة. اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
إبسكاف  ﴾وَ َوىْ ﴿ اْلِكَساِئيّ  قرأ :[ٕٕ]اآلية:﴾َوُىوَ ﴿

 اهلاء.
 ِبَضمِّ اهْلَاِء.﴾ َوُىوَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 
 
 
 
 
 
 

ْدَغاـِ ﴾: نَػتَِّبعُ  َبلْ ﴿ * املدغم اسصغري:  .والبد من الغنة حاؿ اإلدغاـ لكسائي،ل اِبإْلِ
َماَلِة لْلِكَساِئّي، ، ﴿اْلُوثْػَقى﴾﴾ُىًدى﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشر: اِبإْلِ

َماَلِة للكسائي ِعْنَد اْلَوْقِف  :﴾َواِحدةٍ ﴿﴿َواَبِطَنًة﴾،   .داً احِ وَ  الً وْ قػَ اِبإْلِ
  



414 
 

 
ابن عامر،  قرأ: [ٖٓ:ية]اآل﴾َيْدُعوفَ ﴿
 .بتاء اخلطاب﴾ َيْدُعوفَ ﴿ وشعبة
﴾ َيْدُعوفَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .بياء الغيبة
مرسومة ابلتاء،  :[ٖٔية:]اآل﴾بِِنْعَمتِ ﴿

 .﴾  ابهلاءِنْعَموبِ اْلِكَساِئّي ﴿ووقف عليها 
 اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ ووقف عليها 

 .ابلتاء﴾ ِنْعَمتِ بِ ﴿
الكسائي  قرأ :[ٖٗ]اآلية:﴿َويُػنَػّزُِؿ﴾

َوَخَلف اْلَعاِشر ﴿َويُػْنزُِؿ﴾ بسكوف النوف، 
 ؤنفيف الزاي.

 بن عامر، وعاصم ﴿َويُػنَػّزُِؿ﴾ا قرأو
 .الزاي تشديدفتح النوف، و ب

 
 
 

َماَلِة  :، ﴿َختَّاٍر﴾﴾َصبَّارٍ ﴿، ﴾النػََّهارِ ﴿ * املَُمال:  .اْلِكَساِئيّ دوري لاِبإْلِ
نْػَيا﴾﴿ذَمَّاُىْم﴾، وقفاً،  ﴾مَُّسمِّى﴿ َماَلِة  :﴿الدُّ  َوَخَلف اْلَعاِشر. ،ْلِكَساِئيّ لِ اِبإْلِ
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0S 
 چٱ    ٻ ٻ ٻ  چ

  اسورتيني:بني
 ابلبسملة بٌن السورتٌن. َعاِصم، َواْلِكَساِئيّ  قرأ
 .«السكت، والوصل»وجهٌن: ب اْبن َعاِمر قرأو
 ابلوصل دوف البسملة. َخَلف اْلَعاِشر  قرأو
 ﴾َقوُ َخلْ ﴿ بن عامرا قرأ: [ٚ:ية]اآل﴾َخَلَقوُ ﴿

 .إبسكاف البلـ
 .بفتح البلـ﴾ َخَلَقوُ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 قرأ :[ٓٔ]اآلية:﴾انَّ إِ أَ  ُب اأْلَْرضِ  انَ لْ لَ ا ضَ ذَ إِ أَ ﴿

ابإلخبار ُب األوؿ ﴾ انَّ إِ أَ  ..،اذَ ﴿إِ  بن عامرا
 .ُب الثاينواالستفهاـ 

دا مع اإلدخاؿ قوال واح الثانية وىشاـ ضمقق
 .وابن ذكواف ضمققها ببل إدخاؿ

﴾ انَّ إِ أَ ..، اذَ إِ أَ ﴿ عاصم، وخلف العاشر قرأو
 .ابالستفهاـ فيهما

ابالستفهاـ ُب ﴾ انَّ ..، إِ اذَ إِ أَ ﴿الكسائي  قرأو
 األوؿ واإلخبار ُب الثاين.

َماَلِة : ﴿اْستَػَوى﴾، ﴿َسوَّاُه﴾، ﴿يَػتَػَوفَّاُكم﴾ ،﴾أاََتُىم﴿﴿افْػتَػرَاُه﴾،  * املمال:  َوَخَلف اْلَعاِشر.ْلِكَساِئّي، لِ اِبإْلِ
َماَلِة للكسائي ِعْنَد اْلَوْقِف  :﴾َواأْلَْفِئَدةَ ﴿  .داً احِ وَ  الً وْ قػَ اِبإْلِ
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 ،ِىَشاـ قرأ: [ٕٓ]اآلية:﴾ِقيلَ ﴿وَ 

 َواْلِكَساِئّي ابإلمشاـ.
ابلكسرة  اأْلَْربَػَعةِ اَبِقي اْلُقرّاِء  قرأو

 اخلالصة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

َماَلِة : ﴿تَػَتَجاََب﴾، ﴿اْلَمْأَوى﴾، ﴿َفَمْأَواُىُم﴾ ،﴾ُىَداَىا﴿﴾، تَػَرى﴿ * املمال:  َوَخَلف اْلَعاِشر.ْلِكَساِئّي، لِ اِبإْلِ
َماَلِة ل :﴾ارِ النَّ ﴿  .اْلِكَساِئيّ دوري اِبإْلِ
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 قيقٓن :ِىَشاـ بوجهٌن قرأ :[ٕٗ]اآلية:﴾أَئِمَّةَ ﴿

 وعدمو. اهلمزة الثانية مع اإلدخاؿ،
ابلتحقيق مع عدـ  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 اإلدخاؿ.
 ﴾امَ لِ ﴿ الكسائي قرأ: [ٕٗ:ية]اآل﴾َلمَّا َصبَػُروا﴿

 .بكسر البلـ، ؤنفيف امليم
بفتح البلـ،  ﴾امَّ لَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .وتشديد امليم
 
 
 
 
 
 
 
 
 

َماَلِة : ﴿ُىًدى﴾، ﴿َمَّت﴾ ،وقفاً  ﴾ُموَسى﴿﴾، اأْلََدنَ ﴿ * املمال:  َوَخَلف اْلَعاِشر.ْلِكَساِئّي، لِ اِبإْلِ
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2S 

 چٱ    ٻ ٻ ٻ  چ
  اسورتيني:بني
 ابلبسملة بٌن السورتٌن. َعاِصم، َواْلِكَساِئيّ  قرأ
 .«السكت، والوصل»وجهٌن: ب اْبن َعاِمر قرأو
 ابلوصل دوف البسملة. َخَلف اْلَعاِشر  قرأو
ابن عامر  قرأ[: ٗ:ية]اآل ﴾اِىُروفَ ُتظَ ﴿

بفتح التاء، وتشديد الظاء، وألف  ﴾وفَ رُ ىَ اظَّ تَ ﴿
 .بعدىا، وفتح اهلاء خمففة

بضم التاء، ؤنفيف  ﴾اِىُروفَ ُتظَ ﴿ عاصم قرأو
 .الظاء، وألف بعدىا وكسر اهلاء خمففة

 ﴾ُروفَ اىَ ظَ تَ ﴿ الكسائي، وخلف العاشر قرأو
بفتح التاء، ؤنفيف الظاء، وألف بعدىا، وفتح اهلاء 

 .خمففة
 ﴾وَ َوىْ ﴿ اْلِكَساِئيّ  قرأ :[ٗ]اآلية:﴾َوُىوَ ﴿

 إبسكاف اهلاء.
 ِبَضمِّ اهْلَاِء.﴾ َوُىوَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

َماَلِة  :﴾اْلَكاِفرِينَ ﴿ * املمال:   اْلِكَساِئّي.دوري لاِبإْلِ
َماَلِة لْلِكَساِئّي،  :، ﴿َأْوىَل﴾﴾وََكَفى﴿﴾، ﴿يُوَحى  .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ
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  وشعبة ،ابن عامر قرأ: [ٓٔ:ية]اآل﴾الظُُّنوانَ ﴿

 .إبثبات األلف وصبل ووقفا﴾ وانَ نُ الظُّ ﴿
إبثبات  حفص، والكسائي، وخلف العاشر قرأو

 وحذفها وصبل. األلف وقفا،
بضم امليم  ﴾اـَ قَ ﴿مُ  حفص قرأ: [ٖٔ:ية]اآل﴾ُمقاـَ ﴿
 .األوىل

 .بفتح امليم ﴾قاـَ مَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 : بتفخيم الراء لكّل القراء.[ٖٔ]اآلية:﴿ِفرَارًا﴾

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ْدَغاـِ ، ﴿ِإْذ َجاُءوُكْم﴾﴾اَءْتُكمْ جَ  ِإذْ ﴿ * املدغم اسصغري:  هِلَشاـ. : اِبإْلِ

ْدَغاـِ زَاَغتِ  ِإذْ وَ ﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشرَشاـ، َواْلِكَساِئّي، هلِِ ﴾: اِبإْلِ
َماَلِة  :َوِعيَسى﴾﴿ ،﴾َوُموَسى﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشرْلِكَساِئّي، لِ اِبإْلِ

َماَلِة ل :﴾َىارِ أَْقطَا﴿، ﴾َكاِفرِينَ لِلْ ﴿  اْلِكَساِئّي.دوري اِبإْلِ
َماَلِة ال :﴿َجاُءوُكْم﴾، ﴾اَءْتُكمْ جَ ﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر بن ذكواف،اِبإْلِ
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: بتفخيم الراء لكّل [ٙٔ]اآلية:﴾ِفرَارُ الْ ﴿
 القراء.

 اْبن َعاِمر، قرأ :[ٕٓ]اآلية:﴾وفَ ضَمَْسبُ ﴿
 .بفتح السٌن﴾وفَ ضَمَْسبُ ﴿ َوَعاِصم
 الكسائي َوَخَلف اْلَعاِشر قرأو

 .بكسر السٌن ﴾وفَ بُ ضَمْسِ ﴿
حيثما وقعت ُب و  [ٕٔ:ية﴾]اآلأُْسَوةٌ ﴿

بضم  ﴾أُْسَوةٌ ﴿ عاصم قرأ: القرآف الكرمي
 اهلمزة.
 ﴾ةٌ وَ سْ إِ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 بكسر اهلمزة.
 
 
 
 
 
 
 

َماَلِة : ﴾ىشَ غْ يػُ ﴿ * املمال:  َوَخَلف اْلَعاِشر.ِكَساِئّي، لِلْ اِبإْلِ
﴿َرَءا﴾ لشعبة، والكسائي، َوَخَلف اْلَعاِشر، أما حالة الوقف على  إبمالة الراء وحدىا  :وصبلً  ﴾ْلُمْؤِمُنوفَ ﴿َرَءا ا

 والكسائي، َوَخَلف اْلَعاِشر.الراء واهلمزة ابن ذكواف، وشعبة،  فأماؿ
َماَلِة ْلَفْتِح و ابِ  :﴾زَاَدُىمْ ﴿  .بن ذكوافالاإْلِ
َماَلِة ال ﴾:اءَ جَ ﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر بن ذكواف،اِبإْلِ

َماَلِة لِْلِكَساِئيِّ : ﴿َوَرْ٘نًَة﴾ ورموه  بل خبلؼ.بِ َحاَلَة اْلَوْقِف اِبإْلِ
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 قُػُلوِِبِمُ ﴿ ابن عامر قرأ :[ٕٙ]اآلية:﴾رُّْعبَ ال قُػُلوِِبِمُ ﴿

، وضم عٌن ﴾ بكسر اهلاء وضم امليم َوْصبلً رُُّعبَ ال
 ﴾.رُُّعبَ ال﴿

امليم ﴾ بكسر اهلاء وضم رُّْعبَ ال قُػُلوِِبِمُ ﴿ عاصم قرأو
 ﴾.رُّْعبَ ال﴿، مع سكوف عٌن َوْصبلً 

﴾ ِبَضمِّ اهْلَاِء وامليم رُُّعبَ ال مُ قُػُلوِبُِ ﴿اْلِكَساِئّي  قرأو
 ﴾.رُُّعبَ ال﴿، وضم عٌن َوْصبلً 

﴾ ِبَضمِّ اهْلَاِء رُّْعبَ ال مُ قُػُلوِبُِ ﴿ َخَلف اْلَعاِشر قرأو
 ﴾.رُّْعبَ ال﴿، مع سكوف عٌن وامليم َوْصبلً 

يكسروف اهلاء، ويسكنوف  كلهمف أما عند اسرقفو
 امليم.

بفتح الياء  ﴾ُمبَػيػََّنةٍ ﴿ شعبة قرأ: [ٖٓ]اآلية:﴾ُمبَػيَِّنةٍ ﴿
  .املشددة
بكسر الياء  ﴾ُمبَػيَِّنةٍ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .املشددة
ابن عامر  قرأ: [ٖٓ:ية]اآل﴾ُيضاَعْف هَلَا اْلَعذابُ ﴿

بنوف مضمومة، وحذؼ األلف اليت  .. اْلَعَذاَب﴾فْ عِّ ضَ نُ ﴿
وفتح ابء  ،بعد الضاد مع كسر العٌن وتشديدىا

 .﴾ابَ ذَ عَ الْ ﴿
بياء ٓنتية مضمومة، وإثبات ألف بعد الضاد مع فتح العٌن   ﴾اْلَعذابُ .. ُيضاَعفْ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .﴾ابُ ذَ عَ الْ ﴿ ، وضم ابءؤنفيفها
نْػَيا، ﴿وقفاً  ﴾وََكَفى﴾، ﴿ىضَ ﴿قَ  * املمال: َماَلِة لِ  :﴾الدُّ  َوَخَلف اْلَعاِشر.ْلِكَساِئّي، اِبإْلِ

َماَلِة ال: ﴾﴿َشاءَ   .َوَخَلف اْلَعاِشر بن ذكواف،اِبإْلِ
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 قرأ: [ٖٔ:ية]اآل﴾َوتَػْعَمْل صاِلًا نُػْؤهِتا﴿

بتاء  ، نُػْؤهِتَا﴾لْ مَ عْ تػَ وَ ﴿ بن عامر، وعاصما
، وابلنوف ُب ﴾لْ مَ عْ تػَ وَ ُب ﴿ التأنيث

 .﴾اهتَِ ؤْ نػُ ﴿
 الكسائي، وخلف العاشر قرأو

 .ابلياء فيهما ﴾اهتَِ ؤْ ، يػُ لْ مْ عَ يػْ ﴿وَ 
عاصم  قرأ: [ٖٖ:ية]اآل﴾َوقَػْرفَ ﴿

 .بفتح القاؼ ﴾َوقَػْرفَ ﴿
 ﴾فَ رْ قِ وَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .بكسر القاؼ
 قرأ: [ٖٗوٖٖمعاً]اآلية: ﴾ُكنَّ بُػُيوتِ ﴿
 بضم الباء. ﴾ُكنَّ بُػُيوتِ ﴿ َحْفص
 ﴾ُكنَّ ُيوتِ بِ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .بكسر الباء
 
 
 
 

َماَلِة  :﴿اأْلُوىَل﴾، ﴿يُػتػَْلى﴾ * املمال:  .، َوَخَلف اْلَعاِشرْلِكَساِئيّ لِ اِبإْلِ
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بتاء  ﴾وفَ كُ تَ ﴿ بن ذكوافا قرأ: [ٖٙ:ية]اآل﴾َيُكوفَ ﴿
 .التأنيث
 .بياء التذكًن ﴾َيُكوفَ ﴿ اأْلَْربَػَعةِ اَبِقي اْلُقرّاِء  قرأو
بفتح  ﴾َوخاًبََ ﴿ عاصم قرأ: [ٓٗ:ية]اآل﴾َوخاًبََ ﴿

 .التاء
 بكسر التاء. ﴾اًبَِ خَ وَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ْدَغاـِ ﴾َضلَّ  فَػَقدْ ﴿ * املدغم اسصغري:  .اْلَعاِشرَوَخَلف  ،َواْلِكَساِئيّ  ،ْبن َعاِمرال: اِبإْلِ
ْدَغاـِ  ﴾:وؿُ قُ تػَ  ذْ إِ وَ ﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشرَواْلِكَساِئّي،  ،َشاـهلِ  اِبإْلِ

َماَلِة لْلِكَساِئّي،  :، ﴿وََكَفى﴾، ﴿َقَضى﴾﴾َٔنَْشاهُ ﴿وقفاً،  ﴾َؤَنَْشى﴿، ﴾َقَضى هللاُ ﴿ * املمال: َوَخَلف اِبإْلِ
 .اْلَعاِشر
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اْلِكَساِئّي،  قرأ: [ٜٗ]اآلية:﴾ َٕنَسُّوُىنَّ ﴿

﴾ بضم التاء، سُّوُىنَّ إنَُ ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشر
 .وإثبات ألف بعد امليم مع املد املشبع

﴾ َٕنَسُّوُىنَّ ﴿ ابن عامر، وعاصم قرأو
 بفتح التاء، من غًن ألف، وال مد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

َماَلِة  :، ﴿وََكَفى﴾﴾أََذاُىمْ ﴿* املمال:  .اْلَعاِشرَوَخَلف ْلِكَساِئّي، لاِبإْلِ
َماَلِة  :﴾اْلَكاِفرِينَ ﴿  اْلِكَساِئّي.دوري لاِبإْلِ
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وشعبة  بن عامر،ا قرأ [:ٔ٘﴾]اآلية:يجِ رْ تػُ ﴿

وإذا وقفوا سكنوا  ،ِبمزة مرفوعة بعد اْليمُئ﴾ جِ رْ تػُ ﴿
 .«يستهزئ»فلو فيها ما لو ُب  اهلمزة إال ىشاماً 

بياء ساكنة مد ﴾ يجِ رْ تػُ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 اْليم بدال من اهلمزة.

  ابن عامر، وعاصم قرأ: [ٖ٘]اآلية:﴾﴿َفْسأَُلوُىنَّ 
توحة، إبسكاف السٌن، وبعدىا شمزة مف ﴾﴿َفْسأَُلوُىنَّ 

 .وبعد اهلمزة البلـ املضمومة
بنقل  ﴾﴿َفَسُلوُىنَّ  َوَخَلف اْلَعاِشر ،اْلِكَساِئيّ  قرأو

حذؼ اهلمزة ُب ، مع حركة اهلمزة إىل الساكن قبلها
 الالٌن.
 
 
 
 
 
 
 

 ابإلمالة للكسائي، َوَخَلف اْلَعاِشر.: ﴾نَ دْ ﴿أَ  * املمال:
 ابإلمالة هلشاـ، ولكسائي، َوَخَلف اْلَعاِشر.: ﴾ِإاَنهُ ﴿
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نْػَيا﴾،  * املمال:  ابإلمالة للكسائي، َوَخَلف اْلَعاِشر.: ﴾نَ دْ ﴿أَ ﴿الدُّ
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 قرأ: [ٚٙ]اآلية:﴾يبَل بِ السَّ ﴿، [ٙٙ:ية]اآل﴾واَل سُ الرَّ ﴿

إبثبات  ﴾يبَل بِ السَّ ﴿، ﴾واَل سُ الرَّ ﴿  وشعبة ،ابن عامر
 .وصبل ووقفافيهما األلف 
إبثبات  حفص، والكسائي، وخلف العاشر قرأو

 األلف وقفا، وحذفها وصبل.
 ﴾انَ اتِ ادَ سَ ﴿ابن عامر  قرأ: [ٚٙ:ية]اآل﴾اَدتَناسَ ﴿

 .ابأللف بعد الداؿ مع كسر التاء
بفتح التاء ببل  ﴾اَدتَناسَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .ألف
ابلباء  ﴾َكِبًناً ﴿ عاصم قرأ: [ٛٙ:ية]اآل﴾َكِبًناً ﴿
 املوحدة.
 ابلثاء املثلثة ﴾كثًنا﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 
 
 
 

َماَلِة  :﴾اْلَكاِفرِينَ ﴿ * املمال:  اْلِكَساِئّي.دوري لاِبإْلِ
َماَلِة  :﴾ارِ النَّ ﴿  .اْلِكَساِئيّ دوري لاِبإْلِ
َماَلِة ل :﴾ُموَسى﴿  َوَخَلف اْلَعاِشر.ْلِكَساِئّي، اِبإْلِ
َماَلِة ﴾السَّاَعةِ ﴿  عند الوقف ابخلبلؼ.للكسائي : اِبإْلِ
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  اسورتيني:بني
ابلبسملة بٌن  َواْلِكَساِئيّ َعاِصم،  قرأ

 السورتٌن.
السكت، »وجهٌن: ب اْبن َعاِمر قرأو
 .«والوصل
 ابلوصل دوف البسملة. َخَلف اْلَعاِشر  قرأو
 اْلِكَساِئيّ  قرأ :معاً  [ٕؤ]اآلية:﴾َوُىوَ ﴿

 إبسكاف اهلاء. ﴾وَ َوىْ ﴿
ِبَضمِّ ﴾ َوُىوَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 اهْلَاِء.

 ابن عامر قرأ: [ٖ:ية]اآل﴾عاَلِِ اْلَغْيبِ ﴿
 .برفع امليم ﴾َلُِ اعَ ﴿

 ﴾َلِِ اعَ ﴿ عاصم، وخلف العاشر قرأو
 .ِنفض امليم

بتشديد البلـ،  ﴾ـِ بلَّ عَ ﴿الكسائي  قرأو
 .وخفض امليم

 بكسر الزاي. ﴾بُ يَػْعزِ ﴿الكسائي  قرأ: [ٖ:ية]اآل﴾يَػْعُزبُ ﴿
 .بضم الزاي﴾ يَػْعُزبُ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 برفع امليم. ﴾يمٌ لِ أَ ﴿حفص  قرأ :[٘:ية]اآل﴾رِْجٍز أَلِيمٌ ﴿
 .ِنفض امليم ﴾يمٍ لِ أِ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

ْدَغاـِ ﴾: ُدلُُّكمْ نَ  لْ ىَ ﴿* املدغم اسصغري:   .والبد من الغنة حاؿ اإلدغاـ لكسائي،ل اِبإْلِ
َماَلِة لْلِكَساِئّي، ، ﴿بَػَلى﴾﴾َويَػَرى﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشر: اِبإْلِ

  



429 
 

 
بن عامر، ا قرأ: [ٜ:ية]اآل﴾ُنْسِقطْ ..، َنَشْأ زَمِْسفْ ﴿
ابلنوف ُب األفعاؿ  ﴾طْ قِ سْ ، نُ فْ سِ ، زمَْ أْ شَ نَ ﴿ وعاصم
 .الثبلثة
، فْ سِ ، طمَْ أْ شَ ﴿يَ  الكسائي، وخلف العاشر قرأو

 .ابلياء التحتية ُب األفعاؿ الثبلثة ﴾طْ قِ سْ يُ 
َوَخَلف اْلِكَساِئّي،  قرأ :[ٜ]اآلية:ْرُض﴾اأْلَ  ِِبِمُ ﴿
 ِبَضمِّ اهْلَاِء، وامليم َوْصبًل.ْرُض﴾ اأْلَ  مُ ِبُِ ﴿ اْلَعاِشر
بكسر اهلاء، ْرُض﴾ اأْلَ  ِِبِمُ ﴿ ابن عامر، وعاصم قرأو

فكلهم يكسروف اهلاء،  أما عند اسرقفوضم امليم َوْصبًل، و
 ويسكنوف امليم.

برفع  ﴾يحُ الرِّ ﴿شعبة  قرأ[: ٕٔ:ية﴾]اآلالرِّيحَ ﴿
 الاء.

 ابلنصب. ﴾يحَ الرِّ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 ،اتفق على ترقيق رائو وصبل :[ٕٔ]اآلية:﴾رِ طْ قِ الْ ﴿

فأخذ ابلتفخيم  ﴾مصر﴿كالوقف على   واختلف فيو وقفاً 
وأخذ ابلرتقيق آخروف ُب  ،لرؼ االستعبلء نظراً  ؛ٗناعة

نظرا للوصل  ؛النشر التفخيم ُب مصر والرتقيق ُب القطر
 وعمبل ابألصل.

 ِبمزة ساكنة. ﴾وُ تَ أْ سَ نْ مِ ﴿ ذكواف ابن قرأ: [ٗٔ:ية]اآل﴾ِمْنَسأَتَوُ ﴿
 .ِبمزة مفتوحة ﴾ِمْنَسأَتَوُ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

ْدَغاـِ ﴾مُ طَمِْسف ِبُِّ ﴿ * املدغم اسصغري:  .ْلِكَساِئيّ لِ : اِبإْلِ
َماَلِة ﴾: أَفْػتَػَرى﴿ * املمال:  َوَخَلف اْلَعاِشر.ْلِكَساِئّي، لِ اِبإْلِ

َماَلِة  :ورموه ﴾ةٌ نَّ جَ ﴿  عند الَوْقف قوالً واحداً.ْلِكَساِئّي لِ اِبإْلِ
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بن عامر، ا قرأ[: ٘ٔ:ية﴾]اآلَمْسَكِنِهمْ ﴿
بفتح السٌن، وألف بعدىا،  ﴾مْ هِ نِ كِ ا سَ مَ ﴿ وشعبة

 .سر الكاؼوك
بسكوف السٌن،  ﴾َمْسَكِنِهمْ ﴿ حفص قرأو

 وفتح الكاؼ ببل ألف.
الكسائي، وخلف العاشر  قرأو

 .بسكوف السٌن، وكسر الكاؼ ﴾مْ هِ نِ كِ سْ مَ ﴿
ابن  قرأ: [ٚٔ:ية]اآل﴾ورَ فُ كَ الْ ِإالَّ  ذُمازِي﴿

ابلياء املضمومة، وفتح  ﴾ىازَ صمَُ ﴿عامر، وشعبة 
 ابلرفع. ﴾ورُ فُ كَ الْ ﴿الزاي، و
بنوف  ﴾يازِ ذمَُ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .ابلنصب ﴾ورَ فُ كَ الْ ﴿العظمة، وكسر الزاي، و
 ﴾دْ عِّ بػَ ﴿ىشاـ  قرأ[: ٜٔ:ية﴾]اآلِعدْ ابَ ﴿

 .ُنذؼ األلف، وكسر العٌن مشّددة
ابأللف  ﴾دْ عِ ابَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .وكسر العٌن خمففة، وسكوف الداؿ
 بن عامرا قرأ: [ٕٓ:ية]اآل﴾َصدَّؽَ ﴿

 الداؿ. تشديدبعدـ  ﴾ؽَ دَ صَ ﴿
 .بتشديد الداؿ ﴾ؽَ دَّ صَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .كسر البلـ وصبلب ﴾ واعُ ادْ  لِ قُ ﴿ عاصم قرأ :[ٕٕ]اآلية:﴾واعُ ادْ  لِ قُ ﴿
 .﴾ بضم البلـ وصبلواعُ ادْ  لُ قُ ﴿ اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ اَبِقي  قرأو

ْدَغاـِ ﴾: ازِيذمََ  لْ َوىَ ﴿* املدغم اسصغري:   .والبد من الغنة حاؿ اإلدغاـ لكسائي،ل اِبإْلِ
ْدَغاـِ هلِِ : ﴾َصدَّؽَ  دْ قَ لَ وَ ﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشرَواْلِكَساِئّي،  ،َشاـاِبإْلِ

َماَلِة لْلِكَساِئّي، وقفاً، ﴿قُػًرى﴾ وقفاً،  ﴾اْلُقَرى﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشر: اِبإْلِ
َماَلِة  :، ﴿َصبَّاٍر﴾﴾َأْسَفارانَ ﴿  اْلِكَساِئّي.دوري لاِبإْلِ
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 ﴾فَ ذِ أَ ﴿ بن عامر، وعاصما قرأ: [ٖٕ:ية]اآل﴾أَِذَف َلوُ ﴿

 .بفتح اهلمزة
 .بضم اهلمزة ﴾فَ ذِ أُ ﴿الكسائي، وخلف العاشر  قرأو
 ،بفتح الفاء ﴾عَ زَّ فػَ ﴿ابن عامر  قرأ: [ٖٕ:ية]اآل﴾فُػزِّعَ ﴿

 .والزاي مع التشديد
بضم الفاء، وكسر  ﴾فُػزِّعَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .الزاي مشددة
إبسكاف  ﴾وَ َوىْ ﴿ اْلِكَساِئيّ  قرأ :[ٖٕ]اآلية:﴾َوُىوَ ﴿

 اهلاء.
 ِبَضمِّ اهْلَاِء.﴾ َوُىوَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 
 
 
 
 
 

 
 

َماَلِة  ، ﴿تَػَرى﴾:﴾َمَّت ﴿، وقفاً  ﴿ُىًدى﴾ * املمال:  َوَخَلف اْلَعاِشر.ْلِكَساِئّي، لاِبإْلِ
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 اْلِكَساِئيّ  قرأ :[ٜٖ]اآلية:﴾، َوُىوَ ُهوَ فػَ ﴿

 إبسكاف اهلاء. ﴾، َوْىوَ وَ هْ فػَ ﴿
﴾ ، َوُىوَ ُهوَ فػَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 ِبَضمِّ اهْلَاِء.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ْدَغاـِ هِلَشاـ.﴾اءَُكمجَ  ِإذْ ﴿ * املدغم اسصغري:  : اِبإْلِ
ْدَغاـِ ُمُرونَػَناأتَْ  ِإذْ ﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشرَشاـ، َواْلِكَساِئّي، هلِِ ﴾: اِبإْلِ

َماَلِة لْلِكَساِئّي، ﴾زُْلَفى﴿، ﴾اهْلَُدى﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشر: اِبإْلِ
َماَلِة  ﴾:مَجاءَك﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر ،البن ذكوافاِبإْلِ
َماَلِة لِ َوالنػََّهارِ ﴿  .اْلِكَساِئيّ  دوريّ ﴾: اِبإْلِ
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 حفص قرأ: [ٓٗ]اآلية:﴾، يَػُقوؿُ ضَمُْشرُُىمْ ﴿

 .فيهما ابلياء التحية ﴾، يَػُقوؿُ ضَمُْشرُُىمْ ﴿
 ﴾ ابلنوفنَػُقوؿُ ، ُشرُُىمْ ﴿رمَْ  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 فيهما.

، وَ هْ فػَ ﴿ اْلِكَساِئيّ  قرأ :[ٚٗ]اآلية:﴾، َوُىوَ ُهوَ فػَ ﴿
 إبسكاف اهلاء. ﴾َوْىوَ 

 ِبَضمِّ اهْلَاِء.﴾ ، َوُىوَ ُهوَ فػَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
ابن عامر، وحفص  قرأ :[ٚٗية:]اآل﴾﴿َأْجرَِي ِإالَّ 

 وصبًل، وإسكاِنا وقفاً.بفتح َيء اإلضافة  ﴾﴿َأْجرَِي ِإالَّ 
إبسكاف  ﴾﴿َأْجرِي ِإالَّ  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو 

 َيء اإلضافة وصبل ووقفاً.
ُيوِب﴾ اْلغِ ﴿ شعبة قرأ :[ٛٗ]اآلية:﴾اْلُغُيوبِ ﴿

 .بكسر الغٌن
 .بضم الغٌن ﴾اْلُغُيوبِ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 
 
 

َماَلِة  :﴾ارِ النَّ ﴿ * املمال:  .اْلِكَساِئيّ دوري لاِبإْلِ
َماَلِة : ، ﴿تُػتػَْلى﴾﴾فُػرَاَدىوَ ﴿، ﴾َمثْػىَن ﴿، ﴾ُمْفتَػًرى﴿  َوَخَلف اْلَعاِشر.ْلِكَساِئّي، لاِبإْلِ
َماَلِة ال ﴾:ُىمْ َجاءَ ﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر بن ذكواف،اِبإْلِ
َماَلِة  :ورموه ﴾ةٍ نَّ جَ ﴿  واحداً.عند الَوْقف قوالً ْلِكَساِئّي لِ اِبإْلِ
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والكسائي،  شعبة، قرأ[: ٕ٘:ية﴾]اآلالتَّناُوشُ ﴿

 ؛ِبمزة مضمومة بعد األلف ﴾شُ اؤُ نَ التػَّ ﴿ وخلف العاشر
 .فيصًن املد عندىم متصبل

بواو  ﴾التَّناُوشُ ﴿ ابن عامر، وحفص قرأو
 .مضمومة ببل شمز

والكسائي  بن عامر،ا قرأ :[ٗ٘]اآلية:﴾يلَ حِ وَ ﴿
 .إبمشاـ ضم الاء الكسر

 ابلكسرة اخلالصة. اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

6S 

 چٱ    ٻ ٻ ٻ  چ
  اسورتيني:بني
 ابلبسملة بٌن السورتٌن. َعاِصم، َواْلِكَساِئيّ  قرأ
 .«السكت، والوصل»وجهٌن: ب اْبن َعاِمر قرأو
 ابلوصل دوف البسملة. َخَلف اْلَعاِشر  قرأو
إبسكاف  ﴾وَ َوىْ ﴿ اْلِكَساِئيّ  قرأ :[ٕ]اآلية:﴾َوُىوَ ﴿

 اهلاء.
 ِبَضمِّ اهْلَاِء.﴾ َوُىوَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
ُر اّللَِّ ﴿  .ضم الراءب ﴾رُ يػْ غَ ﴿ بن عامر، وعاصما قرأ: [ٖ:ية]اآل﴾َغيػْ
 .كسر الراءب ﴾ًْنِ غَ ﴿وخلف العاشر  الكسائي، قرأو

َماَلِة  ﴾:اءَ جَ ﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشر ،الْبن ذَْكَوافاِبإْلِ
َماَلِة : ، ﴿مَّثْػىَن ﴾فََأنَّ ﴿ ،﴾َوَأنَّ ﴿، ﴾تَػَرى﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشرلِْلِكَساِئّي، اِبإْلِ
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 تُػْرَجُع﴾﴿عاصم  قرأ: [ٗ]اآلية:﴾األُُمورُ  تُػْرَجعُ ﴿

 .بضم التاء، وفتح اْليم
بفتح التاء،  ُع﴾ْرجِ تػَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .وكسر اْليم
 ابن عامر، وعاصم قرأ: [ٜ]اآلية:﴾الّرََِيحَ ﴿

 .بفتح الياء، وألف بعدىا، على اْلمع ﴾الّرََِيحَ ﴿
﴾ إبسكاف ﴿الرِّيحَ  َوَخَلف اْلَعاِشراْلِكَساِئّي،  قرأو

 .الياء، وحذؼ األلف اليت بعدىا، على اإلفراد
َوُشْعَبة  اْبن َعاِمر، قرأ: [ٜ]اآلية:﴾تٍ يِّ مَّ ﴿

 .بتخفيف الياء ساكنة ﴾تٍ يْ مَّ ﴿
 الياء بتشديد ﴾تٍ يِّ مَّ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو 

 .مكسورة
 
 
 
 
 
 

نْػَيا﴿ * املمال: َماَلِة لْلِكَساِئّي،  :﴾أُنْػَثى﴿﴾، الدُّ  .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ
 ِنلف عنو. ابن ذكوافاْلَعاِشر، و والكسائي، َوَخَلف ﴾: إبمالة الراء واهلمزة لشعبة، آهُ رَ فػَ ﴿
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َماَلِة لْلِكَساِئّي،  ، ﴿قُػْرىَب﴾، ﴿تَػزَكَّى﴾، ﴿يَػتَػزَكَّى﴾، ﴿مَُّسمِّى﴾:﴾أُْخَرى، ﴿وقفاً  ى﴾رَ تػَ ﴿وَ  * املمال: اِبإْلِ

 .َوَخَلف اْلَعاِشر
َماَلِة  :﴾ارِ هَ النػَّ ﴿  .اْلِكَساِئيّ  دوريلِ اِبإْلِ
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 .َباِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ ل  ﴾ذتُّ خَ أَ ﴿ إبدغامهاو ْفص،لَ  إبظهار الذاؿ :﴾تُ ذْ خَ أَ ﴿ اسصَِّغري:املدغم * 
َماَلِة لْلِكَساِئيّ ، ﴿طَمَْشى﴾ وقفاً ﴾اأْلَْعَمى﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشر، : اِبإْلِ

َماَلِة  ﴾:تْػُهمْ َجاءَ ﴿  .اْلَعاِشرَوَخَلف  ،البن ذكوافاِبإْلِ
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عاصم  قرأ :[ٖٖ]اآلية:﴾ؤاً لُ ؤْ لُ وَ ﴿

 .بنصب اهلمزة الثانية﴾ ؤاً لُ ؤْ لُ وَ ﴿
﴾ ؤٍ لُ ؤْ لُ وَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 اهلمزة الثانية ِنفض
بدؿ اهلمزة ﴾ إبؤٍ لُ و لُ وَ ﴿شعبة  قرأو

 .األوىل واوا ساكنة مدية وصبل ووقفا
الثانية إببداؿ اهلمزة  وقفاً  ىشاـ قرأو

واوا ساكنة مدية، وتسهيلها بٌن بٌن مع 
الرـو وىذاف الوجهاف قياسياف، وصموز إبداهلا 
واوا خالصة إتباعا للرسم، وحينئذ صموز 
الوقف عليها ابلسكوف اض فيتحد ىذا 
الوجو مع الوجو األوؿ وصموز الوقف عليها 
ابلرـو فيكوف فيها عند الوقف أربعة أوجو 

 يقا وعمبل.تقديرا وثبلثة ٓنق
 
 
 
 

َماَلِة لْلِكَساِئيّ يُػْقَضى﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشر، ﴾: اِبإْلِ
َماَلِة  ﴾:مُ َجاءَكُ وَ ﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر ،البن ذكوافاِبإْلِ
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 ﴾مْ تُ يػْ رَ أَ ﴿ الكسائي قرأ :[ٓٗ]اآلية:﴾مْ تُ يػْ أَ رَ أَ ﴿
  .اهلمزة الثانية املتوسطة ُنذؼ 
 إبثبات ﴾مْ تُ يػْ أَ رَ أَ ﴿اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعِة  قرأو
 حمققة ُب الالٌن. اهلمزة

وخلف حفص،  قرأ[: ٓٗ:يةٍت﴾]اآلبَػيِّنَ ﴿
 .بغًن ألف بعد النوف على اإلفراد ٍت﴾بَػيِّنَ ﴿ العاشر
أبلف بعد  اٍت﴾بَػيِّنَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .النوف على اْلمع
رمست ابلتاء املفتوحة. فمن  ٍت﴾بَػيِّنَ ﴿ ينبيه:* 

من قرأىا ابْلمع وقف ابلتاء، ومن قرأىا ابإلفراد 
حفص، وخلف : »اوشم ؛وقف ابلتاءالقراء األربعة 

 «.العاشر
ثبلثة بىشاـ وقف  [ٖٗ]اآلية:﴾ئِ يِّ السَّ ﴿

الصة لسكوِنا وانكسار إبداؿ َيء خ األول: :أوجو
: إبداهلا َيء مكسورة مع رـو واسثاين. ما قبلها
 .هيلها بٌن بٌن مع الرـو: تسواسثاسثحركتها. 

يقفوف إبسكاف اهلمزة،  ابقي القراء األربعةو 
 وصموز هلم رـو حركتها.

 .ُسنَّو﴾ ابهلاء﴿ اْلِكَساِئيّ وقف عليها : رمست ابلتاء، و الثبلثة [ٖٗ]اآلية:﴾ُسنَّت﴿
 ابلتاء. ﴾ُسنَّت﴿ووقف اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعِة 

َماَلِة  :معاً  ﴾اْلَكاِفرِينَ ﴿ * املمال:  اْلِكَساِئّي.دوري لاِبإْلِ
َماَلِة ال :ُىْم﴾َجاءَ ﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر بن ذكواف،اِبإْلِ
َماَلِة  :﴾زَاَدُىمْ ﴿  قوالً واحداً. بن ذكوافالاِبإْلِ
َماَلِة ل :وقفاً  ﴾ِإْحَدى﴿، ﴾أَْىَدى﴿  َوَخَلف اْلَعاِشر.ْلِكَساِئّي، اِبإْلِ
َماَلِة للكسائي ِعْنَد اْلَوْقِف  ورموه: ﴾قُػوَّةً ﴿  .داً احِ وَ  الً وْ قػَ اِبإْلِ
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 چٱ    ٻ ٻ ٻ  چ

  اسورتيني:بني
ابلبسملة بٌن  َعاِصم، َواْلِكَساِئيّ  قرأ

 السورتٌن.
السكت، »وجهٌن: ب اْبن َعاِمر قرأو
 .«والوصل
 ابلوصل دوف البسملة. َخَلف اْلَعاِشر  قرأو
إبظهار  حفص قرأ ﴾:والقرآف يس ﴿

 .﴾والقرآف﴿ «واو» عند ﴾يس﴿ «نوف»نوف 
ُب  «النوف»إبدغاـ  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .ع الغنةم «الواو»
برفع  ﴾تَػْنزِيلُ ﴿ شعبة قرأ: [٘:ية]اآل﴾تَػْنزِيلَ ﴿

 .البلـ
بنصب  ﴾تَػْنزِيلَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 البلـ.

﴾ يَ هْ ﴿فػَ  اْلِكَساِئيّ  قرأ :[ٛ]اآلية:﴾يَ هِ فَ ﴿
 إبسكاف اهلاء.

 اهْلَاِء. ِبكسر﴾ يَ هِ ﴿فَ  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
بفتح  ﴾َسدِّا﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو .السٌن بضم﴿ُسدِّا﴾  بن عامر، وشعبةا قرأ :[ٜ:ية]اآلمعًا  ﴾َسدِّا﴿
 السٌن.
ٓنقيقها مع  اسثاين:تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخاؿ،  األول: ِىَشاـ بوجهٌن قرأ :[ٓٔ]اآلية:﴾أَأَْنَذْرتَػُهمْ ﴿

 اإلدخاؿ. 
 ابلتحقيق مع عدـ اإلدخاؿ. اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

َماَلِة لْلِكَساِئّي،  :﴿ُمَسمِّى﴾ وقفاً، ﴿اْلَمْوَتى﴾ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ
َماَلِة ال ﴾:﴿َجاءَ   .َوَخَلف اْلَعاِشر بن ذكواف،اِبإْلِ

 .العاشر وخلف كسائي،وال ،شعبة «ياءال»أماؿ  :﴿يس﴾
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َوَخَلف  ،اْلِكَساِئيّ  قرأ: [ٗٔ]اآلية:﴾إِلَْيِهُم اثْػنَػٌْنِ ﴿
 اهْلَاِء وامليم َوْصبًل.ِبَضمِّ  ﴾اثْػنَػٌْنِ ُم ِإلَيػْهُ ﴿ اْلَعاِشر
بكسر اهلاء  ﴾اثْػنَػٌْنِ إَِلْيِهُم ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 وضم امليم َوْصبلً.
يكسروف اهلاء، ويسكنوف  كلهمف أما عند اسرقفو
 امليم.

بتخفيف  ﴾انَ زْ زَ عَ فػَ ﴿شعبة  قرأ: [ٗٔ:ية]اآل﴾فَػَعزَّْزان﴿
 .األوىل الزاي

 بتشديد الزاي ﴾فَػَعزَّْزان﴿ اأْلَْربَػَعةِ  اَبِقي اْلُقرّاءِ  قرأو
 األوىل.

ىشاـ بتحقيق اهلمزتٌن، مع  قرأ :[ٜٔ]اآلية:﴿أَِإف﴾
اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعِة بتحقيق اهلمزتٌن  قرأاإلدخاؿ وعدمو. و
 مع عدـ اإلدخاؿ.

 اِل مَ وَ خلف العاشر ﴿ قرأ :[ٕٕ]اآلية:﴾اَل  اِلَ مَ وَ ﴿
 .الالٌنف الياء ُب اسك﴾ إباَل 

وصبل  الياء فتح﴾ باِلَ مَ وَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 ِنا وقفا.اسكإو 

ذُ أَأَ ﴿ ٓنقيقها مع  اسثاين:تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخاؿ،  األول: بوجهٌن ِىَشاـ قرأ :[ٖٕ]اآلية:﴾ٔنَِّ
 بتحقيق اهلمزتٌن مع عدـ اإلدخاؿ. اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو اإلدخاؿ.
 ابلكسرة اخلالصة. اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو َواْلِكَساِئّي ابإلمشاـ. ،ِىَشاـ قرأ: [ٕٙ]اآلية:﴾ِقيلَ ﴿

ْدَغاـِ هِلَشاـ.﴾اَءَىاجَ  ِإذْ ﴿ * املدغم اسصغري:  : اِبإْلِ
َماَلِة ال :، ﴿َوَجاَء﴾﴾َىااءَ جَ ﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشر ذكواف،بن اِبإْلِ

َماَلِة  :﴾َيْسَعى﴿﴾ وقفاً، أَْقَصا﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشرْلِكَساِئّي، لِ اِبإْلِ
َماَلِة  :ورموه ﴾ةَ نَّ اْلَْ ﴿  عند الَوْقف قوالً واحداً.ْلِكَساِئّي لِ اِبإْلِ
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ابن عامر،  قرأ :[ٕٖ]اآلية:َلمَّا﴾﴿
 .بتشديد امليم ﴾امَّ لَ ﴿وعاصم 
 ﴾امَ لَ ﴿ الكسائي، وخلف العاشر قرأو

 .بتخفيف امليم
 ،ابن ذكواف قرأ :[ٖٗ]اآلية:﴾وفِ يُ عُ ﴿الْ 

 .بكسر العٌن ﴾وفٍ يُ عِ وَ والكسائي ﴿ ،وشعبة
 اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعِة ﴿َوُعُيوٍف﴾ قرأو

 .العٌن بضم
ابن عامر،  قرأ: [ٖ٘]اآلية:﴿َٖنَرِِه﴾

 .بفتح الثاء، وامليم﴿َٖنَرِِه﴾  وعاصم
﴾ رِهِ ٖنُُ ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشرالكسائي،  قرأو

 .بضم الثاء، وامليم
ابن  قرأ: [ٖ٘:يس]﴾َوما َعِمَلْتوُ ﴿

 .إبثبات اهلاء ﴾َوما َعِمَلْتوُ ﴿ عامر، وحفص
والكسائي، وخلف العاشر  ة،شعب قرأو

 ُنذؼ ىاء الضمًن. ﴾تْ لَ مِ ا عَ مَ وَ ﴿
 

َماَلِة  :﴾ارِ هَ النػَّ ﴿ * املمال:  .اْلِكَساِئيّ  دوريلِ اِبإْلِ
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 ﴾مْ هتِ ُذّرَيَّ ﴿ ابن عامر قرأ: [ٔٗ:يةاآل]﴾ُذرِّيػَّتَػُهمْ ﴿

أي  ؛إبثبات األلف بعد الياء التحتية مع كسر التاء
 .ابْلمع
ُنذؼ األلف ﴾ ُذرِّيػَّتَػُهمْ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 ابإلفراد.  ؛ أيونصب التاء
، إبِِْبَداِؿ اهْلَْمزَِة وَوْقفاً  ىشاـ  قرأ :[ٖٗ]اآلية:﴾َشأْ نَ ﴿
 .﴾َشانَ ﴿ىكذا 

 َواْلِكَساِئيّ  ،ِىَشاـ قرأ: [ٚٗو٘ٗ]اآلية:معاً  ﴾ِقيلَ ﴿
وكيفية اإلمشاـ أف ٓنرؾ القاؼ حركة مركبة من  ابإلمشاـ؛

حركتٌن ضمة وكسرة، َوُجْزُء الضمة مقدـ وىو األقل، 
 ويليو ُجْزُء الكسرة وىو األكثر. 

 .ابلكسرة اخلالصة اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ اَبِقي  قرأو
ُموفَ ﴿  ﴾وفَ مُ صِّ طمََ ﴿ ىشاـ قرأ: [ٜٗ:يس]﴾طمَِصِّ

 بفتح الياء، واخلاء، وتشديد الصاد.
ُموفَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو بفتح الياء،  ﴾طمَِصِّ

 وكسر اخلاء، وتشديد الصاد.
حفص ابلسكت على  قرأ :[ٕ٘]اآلية:﴾انَ دِ قَ رْ مَ ﴿

سكتة خفيفة من  ﴾ عند وصلها ّنا بعدىامرقدان﴿ألف 
 .غًن تنفس

 بغًن سكت. اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
َماَلِة لْلِكَساِئّي، ﴾َمَّت ﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشر: اِبإْلِ
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عاصم  قرأ :[ٔٙ]اآلية:ين﴾و دُ بُ اعْ  فِ أَ ﴿وَ 
 .النوف كسرين﴾ بو دُ بُ اعْ  فِ أَ ﴿وَ 

 فُ أَ وَ ﴿اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعِة  قرأو
 .بضم النوف ﴾ين و دُ بُ اعْ 

ابن عامر  قرأ[: ٕٙ:يس﴾]ِجِببلِّ ﴿
بضم اْليم، وسكوف الباء،  ﴾بًل بْ جُ ﴿

 .ؤنفيف البلـ
بكسر اْليم،  ﴾بلِّ بِ جِ ﴿ عاصم قرأو

 .والباء، وتشديد البلـ
الكسائي، وخلف العاشر  قرأو

 بضم اْليم، والباء، ؤنفيف البلـ. ﴾بًل بُ جُ ﴿
 شعبة قرأ: [ٕٔٔ]اآلية:﴾مْ هِ َمكانَتِ ﴿

 .لف بعد النوفأب﴾ مْ هتِِ َمكاانَ ﴿
 ﴾مْ هِ َمكانَتِ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 ذؼ األلف.ُن
 عاصم قرأ[: ٛٙ:ية﴾]اآلنُػَنكِّْسوُ ﴿

 بضم النوف األوىل، وفتح الثانية، وفتح الكاؼ مشّددة. ﴾نُػَنكِّْسوُ ﴿
 .بفتح النوف األوىل، وإسكاف الثانية، وضم الكاؼ خمففة ﴾وُ سْ كُ نْ نػَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .بتاء اخلطاب﴾ وفَ لُ قِ عْ تػَ ﴿ بن ذكوافا قرأ :[ٛٙ]اآلية:﴾وفَ لُ قِ عْ يػَ ﴿
 .بياء الغيب﴾ وفَ لُ قِ عْ ﴿يػَ  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .بتاء اخلطاب ﴾رَ ذِ نْ تػُ لِ ﴿ابن عامر  قرأ[: ٓٚ:ية﴾]اآللِيُػْنِذرَ ﴿
 .بياء الغيبة ﴾رَ ذِ نْ يػُ لِ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

َماَلِة  :﴾فََأنَّ ﴿* املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشرلِْلِكَساِئّي، اِبإْلِ
َماَلِة  :﴾اْلَكاِفرِينَ ﴿  اْلِكَساِئّي.دوري لاِبإْلِ
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 اْلِكَساِئيّ  قرأ :[ٔٛوٛٚ]اآلية:معاً  ﴾، َوُىوَ يَ َوىِ ﴿

 .فيهما إبسكاف اهلاء ﴾َي، َوْىوَ َوىْ ﴿
 اهْلَاءِ  ِبكسرِ ﴾ ، َوُىوَ يَ َوىِ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .ُب األوؿ، وضمها ُب الثاين
عند  والكسائي، اْبن َعاِمر قرأ: [ٕٛ]اآلية:﴾فَػَيُكوفُ ﴿
  .بنصب النوف ﴾فَػَيُكوفَ ﴿الوصل 
 ابلرفع. ﴿فَػَيُكوُف﴾ عاصم، وخلف العاشر قرأو
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .ابإلمالة هلشاـ وحده ﴾ومشارب﴿ * املمال:
َماَلِة لْلِكَساِئّي، ﴾بَػَلى﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر: اِبإْلِ
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AS 
 چٱ    ٻ ٻ ٻ  چ

  اسورتيني:بني
 ابلبسملة بٌن السورتٌن. َعاِصم، َواْلِكَساِئيّ  قرأ
 .«السكت، والوصل»وجهٌن: ب اْبن َعاِمر قرأو
 ابلوصل دوف البسملة. َخَلف اْلَعاِشر  قرأو
شعبة  قرأ[: ٙ:ية﴾]اآلِبزِيَنٍة اْلَكواِكبِ ﴿

 .ابلنصب ﴾بَ اكِ وَ كَ الْ ﴿ابلتنوين، و ﴾ةٍ ينَ زِ ﴿بِ 
 ﴾بِ اكِ وَ كَ الْ ﴿ابلتنوين، و ﴾ةٍ ينَ زِ ﴿بِ  حفص قرأو

 .ابخلفض
ُنذؼ  ﴾ةِ ينَ زِ ﴿بِ  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .ابخلفض ﴾بِ اكِ وَ كَ الْ ﴿التنوين، و
بن عامر، ا قرأ[: ٛ:ية﴾]اآلال َيسَّمَُّعوفَ ﴿
إبسكاف السٌن، ؤنفيف  ﴾ُعوفَ مَ ال َيسْ ﴿ وشعبة

 .امليم
 .بتشديد السٌن، وامليم ﴾ال َيسَّمَُّعوفَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .بتاء اخلطاب وال تكوف إال مفتوحة ﴾تَ بْ جِ عَ ﴿ بن عامر، وعاصما قرأ :[ٕٔ:ية]اآل﴾َعِجْبتَ ﴿
 .بتاء املتكلم وال تكوف إال مضمومة ﴾تُ بْ جِ ﴿عَ  الكسائي، وخلف العاشر قرأو
 وىشاـ ضمقق، الثاينابإلخبار ُب األوؿ، واالستفهاـ ُب ﴾ أَِإانَّ  ،ِإذا ﴿ابن عامر  قرأ: [ٙٔ]اآلية:﴾أَِإانَّ ، أَِإذا ﴿

ابالستفهاـ ُب األوؿ، ﴾ ِإانَّ  ،أَِإذا ﴿ الكسائي قرأ، ودا وابن ذكواف ضمققها ببل إدخاؿمع اإلدخاؿ قوال واح الثانية
 .ابالستفهاـ فيهما ﴾أَِإانَّ  ،أَِإذا ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشرعاصم،  قرأو، واإلخبار ُب الثاين

َنامِ ﴿ َنامُ ﴿ابن عامر، وشعبة  قرأ :[ٙٔ]اآلية:﴾تػْ  .بكسر امليم﴾ َناتػْ مِ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأ. وامليم ضمب﴾ تػْ
 .﴾ بفتح الواووَ أَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو. إبسكاف الواو ﴾وْ ﴿أَ  ابن عامر قرأ [:ٚٔ:ية﴾]اآلأََوآابُؤانَ ﴿
 .بفتح النوف﴾ نَػَعمْ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو .بكسر العٌن ﴾مْ نَعِ ﴿ الكسائي قرأ: [ٛٔ]اآلية:﴾نَػَعمْ ﴿

نْػَيا﴾َعَلى﴾، ﴿اأْلَ  * املمال: َماَلِة  :﴿الدُّ  .َوَخَلف اْلَعاِشرْلِكَساِئّي، لاِبإْلِ
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 َواْلِكَساِئّي ابإلمشاـ. ،ِىَشاـ قرأ: [ٖ٘آلية:]ا﴾ِقيلَ ﴿
 ابلكسرة اخلالصة. اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
ىشاـ بتحقيق اهلمزتٌن مع  قرأ [:ٖٙ]اآلية:﴾أَِإانَّ ﴿

 اإلدخاؿ وعدمو.
 اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعِة ابلتحقيق مع عدـ اإلدخاؿ. قرأو
 رابن عام قرأ: [ٓٗ:ية]اآل﴾اْلُمْخَلِصٌنَ ﴿

 .بكسر البلـ﴾ ِصٌنَ اْلُمْخلِ ﴿
 .بفتح البلـ﴾ اْلُمْخَلِصٌنَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 بن عامر، وعاصما قرأ :[ٚٗ:ية]اآل﴾يُػنػْزَفُوفَ ﴿

 .وفتح الزاي بضم الياء، ﴾يُػنػْزَفُوفَ ﴿
بضم الياء،  ﴾وفَ فُ زِ نْ يػُ ﴿الكسائي، وخلف العاشر  قرأو

 .وكسر الزاي
 
 
 
 
 
 

َماَلِة  ﴾:َجاءَ ﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشر ،البن ذكوافاِبإْلِ
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 ىشاـ بتحقيق قرأ :[ٕ٘]اآلية:﴾أَِإنَّكَ ﴿

 .اهلمزتٌن، مع اإلدخاؿ
اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعِة بتحقيق اهلمزتٌن  قرأو

 مع عدـ اإلدخاؿ.
ابن عامر  قرأ: [ٖ٘]اآلية:﴾أَِإانَّ ، أَِإذا ﴿

ابإلخبار ُب األوؿ، ﴾ ِإذا ُكنَّا تُرااًب أَِإانَّ ﴿
مع  الثانية وىشاـ ضمقق، واالستفهاـ ُب الثاين
دا وابن ذكواف ضمققها ببل اإلدخاؿ قوال واح

﴾ أَِإذا ُكنَّا تُرااًب ِإانَّ ﴿ الكسائي قرأ، وإدخاؿ
 قرأو، ابالستفهاـ ُب األوؿ، واإلخبار ُب الثاين

 ﴾أَِإذا ُكنَّا تُرااًب أَِإانَّ ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشرعاصم، 
 .ابالستفهاـ فيهما

َنامِ ﴿ ابن عامر،  قرأ :[ٖ٘]اآلية:﴾تػْ
َنامُ ﴿وشعبة   .امليم ضمب﴾ تػْ
بكسر ﴾ َناتػْ مِ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .امليم
﴾ وَ ﴿هلَْ  اْلِكَساِئيّ  قرأ :[ٓٙ]اآلية:﴾وَ ﴿هلَُ 

 .﴾ ِبَضمِّ اهْلَاءِ وَ ﴿هلَُ  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأواهلاء.  إبسكاف
 .بكسر البلـ﴾ ِصٌنَ اْلُمْخلِ ﴿ رابن عام قرأ: وحيثما ورد [ٗٚ:ية]اآل﴾اْلُمْخَلِصٌنَ ﴿
 .بفتح البلـ﴾ اْلُمْخَلِصٌنَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

ْدَغاـِ ﴾َضلَّ  َقدْ َولَ ﴿ * املدغم اسصغري:  .َوَخَلف اْلَعاِشر ،َواْلِكَساِئيّ  ،ْبن َعاِمرال: اِبإْلِ
 ِنلفو. ابن ذكوافوالكسائي، َوَخَلف اْلَعاِشر، و شعبة، ل﴾: إبمالة الراء واهلمزة فَػَرآهُ ﴿ * املمال:

َماَلِة لْلِكَساِئّي،  :﴾اَنَداانَ ﴿، ﴾اأْلُوىَل ﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ
َماَلِة  :﴿آاَثرِِىْم﴾  اْلِكَساِئّي.دوري لاِبإْلِ
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 تحقيق اهلمزتٌن، معىشاـ ب قرأ :[ٙٛ]اآلية:﴾ئِْفكاً ﴿أَ 
 .اإلدخاؿ
اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعِة بتحقيق اهلمزتٌن مع عدـ  قرأو

 اإلدخاؿ.
 َيءبفتح  ﴾َي بُػيَنَّ ﴿ حفص قرأ :[ٕٓٔية]اآل﴾َي بُػيَنَّ ﴿
 .اإلضافة
 َيء بكسر ﴾َي بُػيَنِّ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 . وال خبلؼ ُب تشديد الياء.اإلضافة
 ﴾تَ بَ أَ  َيَ ﴿ابن عامر  قرأ: [ٕٓٔ]األية:﴾تِ بَ  أَ َيَ ﴿

 .بفتح التاء
 .بكسر التاء ﴾تِ بَ أَ  َيَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 بن عامر، وعاصما قرأ: [ٕٓٔ:ية]اآل﴾ا َترىاذَ مَ ﴿

 .وبعدىا ألف بفتح التاء، والراء ﴾ىرَ تػَ ﴿
بضم التاء،  ﴾يرِ تُ ﴿الكسائي، وخلف العاشر  قرأو

 .وكسر الراء، وَيء بعدىا
 

ْدَغاـِ هِلَشاـ.اءَ جَ  ِإذْ ﴿ * املدغم اسصغري:  ﴾: اِبإْلِ
َماَلِة ال :، ﴿َشاَء﴾﴾اءَ جَ ﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشر بن ذكواف،اِبإْلِ

َماَلِة لْلِكَساِئّي، ﴿أََرى﴾  .َوَخَلف اْلَعاِشر: اِبإْلِ
 إمالة ُب لفظ ﴿تُرِي﴾؛ لكسر الراء عندشما. * تنبيو: ليس للكسائي، وخلف العاشر
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 اْلِكَساِئيّ  قرأ :[ٙٓٔ]اآلية:﴾وَ ﴿هلَُ 

 اهلاء.  ﴾ إبسكافوَ ﴿هلَْ 
﴾ ِبَضمِّ وَ ﴿هلَُ  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .اهْلَاءِ 
ابن ذكواف  قرأ: [ٖٕٔ:ية]اآل﴾إِْلياسَ ﴿

ِبمزة وصل، فيصًن  ﴾اسَ يَ الْ ﴿ ِنلف عنو
ّنا قبلو ببلـ  ﴾اسَ يَ الْ ﴿اللفظ حالة وصل 

، فإذا وقف القارئ على ﴾فَّ إِ وَ ﴿ساكنة بعد 
ِبمزة مفتوحة،  ﴾اسَ يَ لْ اَ ﴿ابتدأ  ﴾فَّ إِ وَ ﴿

 «.اؿ»دخلت عليها « َيس»أصلها 
ِبمزة  ﴾إِْلياسَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

قطع مكسورة وصبل، وبدءا، وىو الوجو الثاين 
وعلى ىذه القراءة تكوف اهلمزة  بن ذكواف،ال

 .﴾إِْلياسَ ﴿أحد حروؼ 
بن ا قرأ: [ٕٙٔ:ية]اآل﴾اّللََّ َربَُّكْم َوَربَّ ﴿

برفع األمساء  ﴾كم وربُّ بُّ رَ  هللاُ ﴿ عامر، وشعبة
 .الثبلثة

 .بنصب األمساء الثبلثة ﴾اّللََّ َربَُّكْم َوَربَّ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
ْدَغاـِ هلِِ : ﴾َصدَّْقتَ  دْ قَ ﴿ * املدغم اسصغري:  .َوَخَلف اْلَعاِشرَواْلِكَساِئّي،  ،َشاـاِبإْلِ

َماَلِة : ﴾الرُّْؤَيَ ﴿ ،معاً  ﴾ُموَسى﴿ * املمال:  َوَخَلف اْلَعاِشر.ْلِكَساِئّي، لِ اِبإْلِ
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 رابن عام قرأ: [ٕٛٔ:ية]اآل﴾اْلُمْخَلِصٌنَ ﴿

 .بكسر البلـ﴾ ِصٌنَ اْلُمْخلِ ﴿
بفتح ﴾ اْلُمْخَلِصٌنَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .البلـ
 اؿِ ءَ ﴿ابن عامر  قرأ[: ٖٓٔ:ية﴾]اآلِسٌنَ ِإْؿ َيَ ﴿

بفتح اهلمزة ومدىا، وكسر البلـ، وفصلها عما  ﴾ٌنَ سِ َيَ 
  ﴾َيسٌن﴿كلمة، و  ﴾اؿءَ ﴿وعلى ىذا يكوف  ؛بعدىا

كلمة، وصموز قراءة حالة االضطرار، أو االختبار قطع 
 ﴾ءاؿ﴿ٍب وصل  ﴾َيسٌن﴿والوقف عليها عن  ﴾ءاؿ﴿
 .﴾َيسٌنػ﴿ب

ِبمزة قطع  ﴾ٌنَ اسِ يَ لْ إِ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
وعلى  ؛مكسورة، وبعدىا الـ ساكنة موصولة ّنا بعدىا

 .كلمة واحدة  ﴾إلياسٌن﴿ىذه القراءة يكوف 
 اْلِكَساِئيّ  قرأ :[٘ٗٔوٕٗٔ]اآلية:معاً  ﴾َوُىوَ ﴿

 إبسكاف اهلاء. ﴾وَ َوىْ ﴿
 ِبَضمِّ اهْلَاِء.﴾ َوُىوَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 
 

َماَلِة لْلِكَساِئّي،  :وقفاً  ﴾اْصطََفى﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ
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ابن عامر،  قرأ :[٘٘ٔ]اآلية:﴿َتذَكَُّروَف﴾

 بتشديد الذاؿ. كَُّروَف﴾﴿َتذَّ وشعبة 
 ﴿َتذَكَُّروَف﴾ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 بتخفيف الذاؿ.
: [ٜٙٔوٓٙٔ:ية]اآلمعاً  ﴾اْلُمْخَلِصٌنَ ﴿

 .بكسر البلـ﴾ ِصٌنَ اْلُمْخلِ ﴿ رابن عام قرأ
﴾ اْلُمْخَلِصٌنَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .البلـبفتح 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ْدَغاـِ ﴾بَػَقتْ سَ  دْ قَ َولَ ﴿ * املدغم اسصغري:  .َوَخَلف اْلَعاِشر، َواْلِكَساِئّي، َشاـهلِِ  : اِبإْلِ
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DS 
 چٱ    ٻ ٻ ٻ  چ

  اسورتيني:بني
 ابلبسملة بٌن السورتٌن. َعاِصم، َواْلِكَساِئيّ  قرأ
 .«السكت، والوصل»وجهٌن: ب اْبن َعاِمر قرأو
 ابلوصل دوف البسملة. َخَلف اْلَعاِشر  قرأو
التاء مفصولة عن الاء  :[ٖ]اآلية:﴾ٌنَ حِ  تَ اَل وَ ﴿

 فيقف الكسائي ابهلاء وغًنه ابلتاء.
ىشاـ بتحقيق اهلمزتٌن، مع  قرأ :[ٛ]اآلية:﴾أُْنزِؿَ ﴿أَ 

 اإلدخاؿ وعدمو، ولو أيضاً تسهيل الثانية مع إدخاؿ.
اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعِة بتحقيق اهلمزتٌن مع عدـ  قرأو

 اإلدخاؿ.
ببلـ  ﴾ةَ كَ يْ لَ ﴿ ابن عامر قرأ [:ٖٔ:ية﴾]اآلاأْلَْيَكةِ ﴿

 .مفتوحة من غًن شمزة قبلها وال بعدىا، ونصب التاء
إبسكاف البلـ،  ﴾اأْلَْيَكةِ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .وشمزة وصل قبلها، وشمزة قطع مفتوحة بعدىا، وجر التاء
 بن عامر، وعاصما قرأ[: ٘ٔ:ية﴾]اآلَفواؽٍ ﴿

 .بفتح الفاء ﴾اؽٍ وَ فػَ ﴿
 .بضم الفاء ﴾اؽٍ وَ فػُ ﴿الكسائي، وخلف العاشر  قرأو

َماَلِة ال ﴾:َجاَءُىم﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشر بن ذكواف،اِبإْلِ
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 حفص قرأ :[ٖٕ]اآلية:﴾نَػْعَجةٌ َوِلَ ﴿

 وصبل. بفتح الياء ﴾﴿َوِلَ 
 إبسكاف﴾ ﴿َوِل  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .الياء
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ْدَغاـِ َسوَُّرواتَّ  ِإذْ ﴿ اسصَِّغري:املدغم *   .َوَخَلف اْلَعاِشرَشاـ، َواْلِكَساِئّي، هلِِ ﴾: اِبإْلِ
ْدَغاـِ ﴾ِإْذ َدَخُلوا﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر ،َواْلِكَساِئيّ  ،ْبن َعاِمرال: اِبإْلِ
ْدَغاـِ  ﴾:َلَقْد ظََلَمكَ ﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشرَواْلِكَساِئّي،  ذكواف،ْبن اِل  اِبإْلِ

َماَلِة  :﴾، ﴿بَػَغى﴾، ﴿اهْلََوى﴾، ﴿زُْلَفى﴾أاََتؾَ ﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشرْلِكَساِئّي، لِ اِبإْلِ
َماَلةاملنصوب: اب ﴾ارابَ ﴿  .ْبن ذَْكَوافال لفتح َواإْلِ
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 ف،ابن ذكوا قرأ: [ٕٗ_ٔٗ]اآلية:﴾ضْ كُ اْر  ابٍ ذَ عَ وَ ﴿
 .كسر التنوين وصبلب ﴾ضْ كُ اْر  ابٍ ذَ عَ وَ ﴿ وعاصم
﴾ بضم ضْ كُ اْر  ابٌ ذَ عَ وَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو 

 .التنوين وصبل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

َماَلِة لْلِكَساِئّي، ، ﴿َلزُْلَفى﴾﴾اَنَدى﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشر: اِبإْلِ
َماَلِة ل :﴾ارِ النَّ ﴿﴿َكاْلُفجَّاِر﴾،   اْلِكَساِئّي.دوري اِبإْلِ
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ىشاـ  قرأ[: ٙٗ:ية﴾]اآلِِناِلَصةٍ ﴿

 تنوين. دوفب ﴾ةِ صَ الِ ِِنَ ﴿
 ﴾ِِناِلَصةٍ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .ابلتنوين
 بن عامر، وعاصما قرأ﴾: َواْلَيَسعَ ﴿

ببلـ ساكنة خفيفة، وبعدىا َيء  ﴾َواْلَيَسعَ ﴿
 .مفتوحة
 َوَخَلف اْلَعاِشرالكسائي،  قرأو

ببلـ مشّددة مفتوحة، وبعدىا َيء ﴾ َسعَ يْ َوالَّ ﴿
 .ساكنة

بن عامر، ا قرأ [:ٚ٘:ية﴾]اآلَوَغسَّاؽٌ ﴿
 .بتخفيف السٌن ﴾اؽٌ سَ غَ ﴿وَ  وشعبة
 ﴾اؽٌ سَّ غَ ﴿وَ  اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ اَبِقي  قرأو

 .بتشديد السٌن
 
 
 

َماَلِة لْلِكَساِئّي،  :وقفاً  ﴾ذِْكَرى﴿َوذِْكَرى﴾، ﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ
َماَلِة ل :معاً  ﴾ارِ النَّ ﴿، ﴿اأْلَْخَياِر﴾ معاً، ﴾الدَّارِ ﴿ ﴿َواأْلَْبَصاِر﴾،  اْلِكَساِئّي.دوري اِبإْلِ
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 عاصم ابن عامر، قرأ[: ٖٙ:ية﴾]اآلَأٔنََّْذانُىمْ ﴿

 .ِبمزة قطع وصبل، وابتداء ﴾َأٔنََّْذانُىمْ ﴿
ِبمزة  ﴾ٔنََّْذانُىمْ ﴿ا كسائي، وخلف العاشرال قرأو

 .وصل ٓنذؼ وصبل، وتثبت بدءا مكسورة على اخلِرْب
 ابن عامر، وعاصم قرأ: [ٖٙ:ية]اآل﴾﴿ِسْخرَيِّ 

 .بكسر السٌن ﴾﴿ِسْخرَيِّ 
بضم  ﴾َيِّ رِ خْ سُ ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشرالكسائي،  قرأو
 .السٌن

بفتح  ﴾﴿ِلَ  حفص قرأ :[ٜٙ]اآلية:﴾ِلَ ِمنْ ﴿
 وصبل. الياء

 .الياء إبسكاف﴾ ﴿ِل  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 رابن عام قرأ: [ٖٛ:ية]اآل﴾اْلُمْخَلِصٌنَ ﴿

 .بكسر البلـ﴾ ِصٌنَ اْلُمْخلِ ﴿
بفتح ﴾ اْلُمْخَلِصٌنَ ﴿ اأْلَْربَػَعةِ  اَبِقي اْلُقرّاءِ  قرأو

 .البلـ
 
 
 

َماَلِة  :، ﴿اْلَكاِفرِيَن﴾، ﴿اَنٍر﴾﴾ارِ النَّ ﴿ * املمال:  .اْلِكَساِئيّ دوري لاِبإْلِ
َماَلِة : ﴾يُوَحى﴿، ﴾اأْلَْعَلى﴿﴿اأْلَْشرَاِر﴾، ، ﴾نَػَرى﴿  َوَخَلف اْلَعاِشر.ْلِكَساِئّي، لاِبإْلِ
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عاصم، وخلف  قرأ[: ٗٛ:ية﴾]اآلفَالَْقُّ ﴿
 .ابلرفع ﴾فَالَْقُّ ﴿العاشر 
 .ابلنصب ﴾فَالَْقَّ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

ES 
 چٱ    ٻ ٻ ٻ  چ

  اسورتيني:بني
ابلبسملة بٌن  َعاِصم، َواْلِكَساِئيّ  قرأ

 السورتٌن.
السكت، »وجهٌن: ب اْبن َعاِمر قرأو
 .«والوصل

 ابلوصل دوف البسملة. َخَلف اْلَعاِشر  قرأو
 
 
 
 
 

َماَلِة لْلِكَساِئّي، ، ﴿اَلْصطََفى﴾، ﴿ُمَسمِّى﴾﴾زُْلَفى﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشر: اِبإْلِ
َماَلِة لِ النػََّهارِ ﴿  .اْلِكَساِئيّ  دوريّ ﴾: اِبإْلِ
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  اْلِكَساِئيّ  قرأ :[ٙ]اآلية:﴾أُمََّهاِتُكمْ بُطُوِف ﴿

 «بطوف»وىذا ُب حاؿ وصل  ؛اهلمزةبكسر  ﴾مََّهاِتُكمْ إِ ﴿
بضم  أفيقر  «أمهاتكم»ػ، أما ُب حالة االبتداء ب«أمهاتكم»ػب

 .اهلمزة
ُب  بضم اهلمزة ﴾أُمََّهاِتُكمْ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 الالٌن.
﴾ وُ ضَ رْ يػَ ﴿وعاصم ىشاـ،  قرأ [:ٚ﴾]اآلية:وُ ضَ رْ يػَ ﴿

 .بضم اهلاء من غًن صلة
مع اهلاء بضم ﴾ ووُ ضَ رْ يػَ ﴿ اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ اَبِقي  قرأو
 .الصلة

 
 
 
 
 
 
 
 

﴾،  * املمال: نْػَيا﴾، ﴿، ﴾أُْخَرى﴿ ،﴾يَػْرَضى﴿﴿فََأنَّ َماَلِة ﴾: يُػَوَبَّ ﴿الدُّ  .َوَخَلف اْلَعاِشرلِْلِكَساِئّي، اِبإْلِ
َماَلِة  :﴾ارِ النَّ ﴿  اْلِكَساِئّي.دوري لاِبإْلِ
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َماَلِة  :معاً  ﴾ارِ النَّ ﴿ املمال:*   اْلِكَساِئّي.دوري لاِبإْلِ
َماَلِة ﴾: َلذِْكَرى﴿ ،﴾فَػتَػرَاهُ ﴿﴿َىَداُىُم﴾،  ،﴾اْلُبْشَرى﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشرلِْلِكَساِئّي، اِبإْلِ
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إبسكاف  ﴾وَ هْ ف﴿ اْلِكَساِئيّ  قرأ :[ٕٕ]اآلية:﴾ُهوَ ف﴿

 اهلاء.
 ِبَضمِّ اهْلَاِء.﴾ ُهوَ ف﴿ اأْلَْربَػَعةِ اَبِقي اْلُقرّاِء  قرأو
ِىَشاـ عند الوقف  قرأ :ونظًنه [ٖٕ]اآلية:﴾َيَشاءُ ﴿

إبِِْبَداِؿ اهلَْمزَِة ألفا مع القصر، والتوسط، واملد، وتسهيلها 
 والقصر. ابلرـو مع املد

َواْلِكَساِئّي  ،ِىَشاـ قرأ: [ٕٗ]اآلية:﴾ِقيلَ ﴿وَ 
 ابإلمشاـ.

 ابلكسرة اخلالصة. اأْلَْربَػَعةِ اَبِقي اْلُقرّاِء  قرأو
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ْدَغاـِ ﴾َربْػَناضَ  َقدْ َولَ ﴿ * املدغم اسصغري:  .َوَخَلف اْلَعاِشر ،َواْلِكَساِئيّ  ،ْبن َعاِمرال: اِبإْلِ
نْػَياال﴿فََأاَتُىُم﴾، ﴿﴿ُىًدى﴾ وقفاً،  * املمال: َماَلِة  :﴾دُّ  .َوَخَلف اْلَعاِشرْلِكَساِئّي، لاِبإْلِ
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الكسائي،  قرأ[: ٖٙ:ية﴾]اآلَعْبَدهُ ﴿

بكسر العٌن، وفتح  ﴾هُ دَ ابَ عِ ﴿وخلف العاشر 
 .الباء، وألف بعدىا

بفتح  ﴾َعْبَدهُ ﴿ بن عامر، وعاصما قرأو
 .العٌن، وإسكاف الباء، وحذؼ األلف

 الكسائي قرأ: [ٖٛ]اآلية:﴾متُ يػْ أَ رَ فػَ أَ ﴿
  .اهلمزة الثانية املتوسطة ُنذؼ  ﴾متُ يػْ رَ فػَ أَ ﴿

 ﴾متُ يػْ أَ رَ فػَ أَ ﴿اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعِة  قرأو
 حمققة ُب الالٌن. اهلمزة إبثبات
 شعبة قرأ: [ٜٖ]اآلية:﴾َمكانَِتُكمْ ﴿

 .لف بعد النوفأب﴾ ِتُكمْ َمكاانَ ﴿
 ﴾َمكانَِتُكمْ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 ذؼ األلف.ُن
 
 
 
 

ْدَغاـِ هِلَشاـ.: ﴾اَءهُ جَ  ِإذْ ﴿ * املدغم اسصغري:  اِبإْلِ
َماَلِة ال :، ﴿َجاَء﴾﴾هُ َجاءَ ﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشر بن ذكواف،اِبإْلِ
َماَلِة لْلِكَساِئّي، : ﴿َمثْػًوى﴾  .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ

َماَلِة  :﴾لِْلَكاِفرِينَ ﴿  .اْلِكَساِئيّ دوري لاِبإْلِ
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َها اْلَمْوتَ َقضَ ﴿ بن عامر، ا قرأ: [ٕٗ:ية]اآل﴾ى َعَليػْ

 ﴾تَ وْ مَ الْ ﴿و ،بفتح القاؼ، والضاد ﴾ىضَ قَ ﴿وعاصم 
 .بفتح التاء

بضم  ﴾يَ ضِ قُ ﴿الكسائي، وخلف العاشر  قرأو
 .ضم التاءب ﴾تُ وْ مَ الْ ﴿و، القاؼ، وكسر الضاد، وفتح الياء

وقف ىشاـ إببداؿ  :ونظًنه [ٖٗ]اآلية:﴾اءَ َفعَ شُ ﴿
 .اهلمزة ألفا مع ثبلثة املد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

َماَلِة لْلِكَساِئّي،  :وقفاً  ﴾ُمَسمِّى﴿﴿اأْلُْخَرى﴾،  ،وقفاً  ﴾يَػتَػَوَبَّ ﴿، ﴾اْىَتَدى﴿ املمال:*   .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ
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ابن  قرأ: [ٖ٘]اآلية:﴾ََي ِعَباِدَي الَِّذينَ ﴿

إبسكاف الياء  ﴾ِعَباِدي﴿ عامر، والكسائي
 َوْصبلً وَوْقفاً. 

 ﴾ِعَباِديَ ﴿  عاصم َوَخَلف اْلَعاِشر قرأو
 بفتح الياء َوْصبًل، وإسكاِنا َوْقفاً.

ابن عامر،  قرأ: [ٖ٘:ية]اآل﴾واْقَنطُ تػَ ﴿
 .بفتح النوف﴾ واْقَنطُ تػَ ﴿ وعاصم
 َوَخَلف اْلَعاِشر، ئيالكسا قرأو

 .بكسر النوف ﴾واطُ نِ قْ تػَ ﴿
 
 
 
 
 
 
 
 
 

َماَلِة لْلِكَساِئّي،  ﴾:ََي َحْسَرَتى﴿﴿َأْغىَن﴾،  * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ
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شعبة، والكسائي،  قرأ[: ٔٙ:ية﴾]اآلّنَفاَزهِتِمْ ﴿

 .أبلف بعد الزاي على اْلمع ﴾مْ اهتِِ ازَ فَ ّنَِ ﴿وخلف العاشر 
بغًن ألف على  ﴾ّنَفاَزهِتِمْ ﴿ بن عامر، وحفصا قرأو
 .اإلفراد

إبسكاف  ﴾وَ َوىْ ﴿ اْلِكَساِئيّ  قرأ :[ٕٙ]اآلية:﴾َوُىوَ ﴿
 اهلاء.

 ِبَضمِّ اهْلَاِء.﴾ َوُىوَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 ﴾يِن ونَ رُ مُ ﴿أتَْ  ابن عامر قرأ[: ٗٙ:ية﴾]اآلأَتُْمُرويّنِ ﴿

بنونٌن خفيفتٌن: األوىل مفتوحة، والثانية مكسورة على 
 األصل. 
، بنوف مشّددة ﴾أَتُْمُرويّنِ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 مشبعاً.مع مّد الواو 
 
 
 
 
 

ْدَغاـِ كَ تْ َجاءَ  َقدْ ﴿ * املدغم اسصغري:  .َوَخَلف اْلَعاِشرَواْلِكَساِئّي، َشاـ، هلِ ﴾: اِبإْلِ
َماَلِة لْلِكَساِئّي،  :﴾، ﴿َوتَػَعاىَل ﴾َمثْػًوى﴿، ﴾بَػَلى﴿﴿تَػَرى﴾ معًا وقفاً، ﴾، َىَداين ﴿ * املمال: َوَخَلف اِبإْلِ

 .اْلَعاِشر
َماَلِة ال ﴾:كَ َجاَءتْ ﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر بن ذكواف،اِبإْلِ
َماَلِة ل :﴾اْلَكاِفرِينَ ﴿  اْلِكَساِئّي.دوري اِبإْلِ
َماَلِة للكسائي ِعْنَد اْلَوْقِف  :مُّْسَودٌَّة﴾﴿  .داً احِ وَ  الً وْ قػَ اِبإْلِ
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َواْلِكَساِئّي  ،ِىَشاـ قرأ﴾: ِقيلَ َوِجْاَئ _ ﴿

 .الَكْسِر َضمِّا فيهما مشاـإب
 ابلكسرة اخلالصة اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .فيهما

 اْلِكَساِئيّ  قرأ :[ٓٚ]اآلية:﴾َوُىوَ ﴿
 إبسكاف اهلاء. ﴾وَ َوىْ ﴿

ِبَضمِّ ﴾ َوُىوَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 اهْلَاِء.

ابن  قرأ: [ٖٚؤٚ]اآلية:معاً  ﴾َوِسيقَ ﴿
 .الَكْسِر َضمِّا مشاـَواْلِكَساِئّي إب ،عامر

ابلكسرة  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 اخلالصة.
 :[ٖٚؤٚ:ية]اآل﴾ معاً َوفُِتَحتْ _فُِتَحتْ ﴿

بتشديد  ﴾َحتْ َوفُتِّ _  َحتْ فُتِّ ﴿ بن عامرا قرأ
 .فيهما التاء

 اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .فيهما بتخفيف التاء ﴾َوفُِتَحتْ _فُِتَحتْ ﴿

َماَلِة ال :معاً  ﴾وَىاَجاءُ ﴿﴿َشاَء﴾،  املمال:*   .َوَخَلف اْلَعاِشر بن ذكواف،اِبإْلِ
َماَلِة لْلِكَساِئّي،  :وقفاً  ﴾َمثْػَوى﴿﴾، ﴿بَػَلى﴿أُْخَرى﴾،   .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ

َماَلِة ل :﴾اْلَكاِفرِينَ ﴿  اْلِكَساِئّي.دوري اِبإْلِ
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َواْلِكَساِئّي  ،ِىَشاـ قرأ: [٘ٚ]اآلية:﴾ِقيلَ ﴿وَ 
 ابإلمشاـ.

 ابلكسرة اخلالصة. اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

GS 
 چٱ    ٻ ٻ ٻ  چ

  اسورتيني:بني
 ابلبسملة بٌن السورتٌن. َعاِصم، َواْلِكَساِئيّ  قرأ
 .«السكت، والوصل»وجهٌن: ب اْبن َعاِمر قرأو
 ابلوصل دوف البسملة. َخَلف اْلَعاِشر  قرأو
﴾ تُ امَ لِ كَ ﴿ ابن عامر قرأ: [ٙ]اآلية:﴾تُ مَ لِ كَ ﴿
 .األلف بعد امليم إبثبات
بغًن ألف بعد ﴾ تُ مَ لِ كَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 ووقف الكسائي ابهلاء. .امليم
 
 
 
 

 .اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ َباِقي ل ﴾ُهمْ ذتػُّ خَ أَ فَ ﴿ إبدغامهاو ْفص،لَ  إبظهار الذاؿ :﴾ُهمْ تػُ ذْ خَ أَ فَ ﴿ اسصَِّغري:املدغم * 
َماَلِة لْلِكَساِئيّ وقفاً  ﴾َوتَػَرى﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشر، : اِبإْلِ

 العاشر.وخلف  لكسائي،وا ،وشعبة ،ابن ذكواف «حا»أماؿ  ﴾:حم﴿
َماَلةِ  ﴾:النَّارِ ﴿  اْلِكَساِئّي.دوري ل اِبإْلِ
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بن ا قرأ [:ٜ]اآلية:﴾سَّيَِّئاتِ ال ِهمُ َوقِ ﴿

بكسر اهلاء،  ﴾سَّيَِّئاتِ ال ِهمُ َوقِ ﴿عامر، وعاصم 
 وضم امليم َوْصبًل. 

 مُ هُ َوقِ ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشر، اْلِكَساِئيّ  قرأو
 ِبَضمِّ اهْلَاِء، وامليم َوْصبًل. ﴾سَّيَِّئاتِ ال

يقفوف بكسر اهلاء،  كل القراء األربعةو 
 .وإسكاف امليم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ْدَغاـِ ْدَعْوفَ تُ  ِإذْ ﴿ اسصَِّغري:املدغم *   .َوَخَلف اْلَعاِشرَشاـ، َواْلِكَساِئّي، هلِِ ﴾: اِبإْلِ
َماَلِة  ﴾:َفىطمَْ ﴿ * املمال:  َوَخَلف اْلَعاِشر.ْلِكَساِئّي، لِ اِبإْلِ

َماَلِة ل :﴾ارِ َقهَّ ال﴿   اْلِكَساِئّي.دوري اِبإْلِ
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بتاء ﴾ ْدُعوفَ تَ ﴿ىشاـ  قرأ: [ٕٓ:ية]اآل﴾َيْدُعوفَ ﴿
 .اخلطاب
 .بياء الغيبة﴾ َيْدُعوفَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
ِىَشاـ عند  قرأونظًنه:  اجملرور [ٕٓ]اآلية:﴾َشْيءٍ ﴿

 اسثاين:النقل مع السكوف،  األول:الوقف أبربعة أوجو 
 ، اإلدغاـ معهما كذلك؛  اسثاسث، واسرابع:النقل مع الرـو

واعلم أنو يتعٌن حذؼ التنوين من املنوف عند الوقف عليو 
.  ابلرـو

ُهمْ ﴿  ﴾مْ كُ نْ مِ ﴿ابن عامر  قرأ: [ٕٔ:ية]اآل﴾َأَشدَّ ِمنػْ
 .بكاؼ اخلطاب موضع اهلاء

ُهمْ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو  هلاء.اب ﴾ِمنػْ
 
 
 
 
 
 
 

َماَلِة  :﴾ُموَسى﴿، ﴾ُْنَْزى﴿ * املمال:  َوَخَلف اْلَعاِشر.ْلِكَساِئّي، لِ اِبإْلِ
َماَلِة ال :﴾ُىماءَ جَ ﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر بن ذكواف،اِبإْلِ
َماَلِة ل :﴾اْلَكاِفرِينَ ﴿  اْلِكَساِئّي.دوري اِبإْلِ
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يُْظِهَر ُب األرض  أَْو َأفْ ﴿
 ﴾فْ أَ وَ ﴿ابن عامر  قرأ: [ٕٙ:ية]اآل﴾اْلَفَسادَ 

  .﴾أو﴿ابلواو املفتوحة بدال من 
 ، بفتح الياء، واهلاء ﴾رَ هَ ظْ يَ ﴿و
 .ابلرفع ﴾ادُ سَ فَ الْ ﴿و
شعبة، والكسائي، وخلف العاشر  قرأو

بزَيدة شمزة مفتوحة قبل الواو مع  ﴾أَْو َأفْ ﴿
 .سكوف الواو

 .بفتح الياء واهلاء﴾ رَ هَ ظْ يَ ﴿و
 .ابلرفع ﴾ادُ سَ فَ الْ ﴿و
بزَيدة شمزة  ﴾أَْو َأفْ ﴿حفص  قرأو

 .مفتوحة قبل الواو مع سكوف الواو
 .بضم الياء، وكسر اهلاء ﴾رَ هِ ظْ يُ ﴿و
 .ابلنصب ﴾ادَ سَ فَ الْ ﴿و
 
 
 
 

 العاشر. وخلف ﴾: ابإلدغاـ للكسائي،تُ ذْ عُ ﴿ * املدغم اسصغري:
ْدَغاـِ ﴾مكُ اءَ جَ  دْ قَ وَ ﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر، َواْلِكَساِئّي، َشاـهلِِ  : اِبإْلِ

َماَلِة  ﴾:أََرى﴿ ،معاً  ﴾ىوسَ مُ ﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشرلِْلِكَساِئّي، اِبإْلِ
َماَلِة  :، ﴿َجاَءاَن﴾﴾مكُ اءَ جَ ﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر ،الْبن ذَْكَوافاِبإْلِ
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ذكواف ابن  قرأ[: ٖ٘:ية﴾]اآلقَػْلِب ُمَتَكِرْبٍِّ ﴿

 .ابلتنوين ﴾بٍ لْ ﴿قػَ 
 .برتؾ التنوين ﴾بِ لْ قػَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

ابن عامر ﴿َلَعلَِّي  قرأ: [ٖٙ]اآلية:﴿َلَعلِّي أَبْػُلُغ﴾
 أَبْػُلُغ﴾ بفتح الياء.

 اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعِة ﴿َلَعلِّي أَبْػُلُغ﴾ بسكوف الياء. قرأو
 ﴾فََأطَِّلعَ ﴿حفص  قرأ[: ٖٚ:ية﴾]اآلفََأطَِّلعَ ﴿
 .ابلنصب
 .ابلرفع ﴾فََأطَِّلعُ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
بفتح  ﴾دَّ َوصَ ﴿ ابن عامر قرأ: [ٖٚ:ية]اآل﴾َوُصدَّ ﴿
 .الصاد

 .بضم الصاد  ﴾َوُصدَّ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
إبسكاف  ﴾وَ َوىْ ﴿ اْلِكَساِئيّ  قرأ :[ٓٗ]اآلية:﴾َوُىوَ ﴿

 اهلاء.
 اهْلَاِء.ِبَضمِّ ﴾ َوُىوَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
بضّم ﴾ ُلوفَ ْدخَ يُ ﴿شعبة  قرأ: [ٓٗ]اآلية:﴾َيْدُخُلوفَ ﴿

 .الياء، وفتح اخلاء
 خلاء.﴾ بفتح الياء، وضم اَيْدُخُلوفَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

ْدَغاـِ َجاءَُكمْ  َوَلَقدْ ﴿ * املدغم اسصغري:  .َوَخَلف اْلَعاِشرَواْلِكَساِئّي، َشاـ، هلِ ﴾: اِبإْلِ
َماَلِة  :معاً  ﴾مَجاءَك﴿ املمال:*   .َوَخَلف اْلَعاِشر ،البن ذكوافاِبإْلِ

نْػَيا﴾، ﴿ُموَسى﴿﴿أاََتُىْم﴾،  َماَلِة : ﴿صُمَْزى﴾، ﴿أُنَثى﴾﴿اْلَقرَاِر﴾، ، ﴾الدُّ  .َوَخَلف اْلَعاِشرلِْلِكَساِئّي، اِبإْلِ
َماَلةِ ﴿َجبَّاٍر﴾:   ِلُدورِّي اْلِكَساِئّي. اِبإْلِ

  



472 
 

 
ابن عامر،  قرأ[: ٙٗ:ية﴾]اآلأَْدِخُلوا﴿
ِبمزة وصل، وضم اخلاء، وإذا  ﴾والُ خُ ادْ ﴿ وشعبة

 .ابتدءوا ضموا شمزة الوصل
ِبمزة  ﴾أَْدِخُلوا﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .قطع مفتوحة ُب الالٌن، وكسر اخلاء
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

َماَلِة  :كل اجملرور، ﴿اْلَغفَّاِر﴾  ﴾ارِ النَّ ﴿ * املمال:  .اْلِكَساِئيّ دوري لاِبإْلِ
نْػَيا﴿ َماَلِة : ﴾فَػَوقَاهُ ﴿، ﴾الدُّ  َوَخَلف اْلَعاِشر.ْلِكَساِئّي، لاِبإْلِ
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 ﴾نػَْفعُ تػَ ال ﴿ بن عامرا قرأ: [ٕ٘]اآلية:﴾ال يَػنػَْفعُ ﴿

 .ابلتاء الفوقية
 ابلياء التحتية. ﴾يَػنػَْفعُ ال ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
هلشاـ ُب الوقف عليو  [:ٛ٘:ية﴾]اآليءُ سِ مُ الْ ﴿

 ،واإلمشاـ ،النقل واإلدغاـ، وعلى كل السكوف اض
. فمجموع األوجو ستة.  والرـو

 ابن عامر قرأ: [ٛ٘:ية]اآل﴾تَػَتذَكَُّروفَ ﴿َما 
 .بياء ٓنتية، واتء فوقية ﴾وفَ رُ كَّ ذَ تَ يػَ ﴿

بتاءين  ﴾تَػَتذَكَُّروفَ ﴿ اأْلَْربَػَعةِ اَبِقي اْلُقرّاِء  قرأو
 .فوقيتٌن
 
 
 
 
 
 
 
 

ْبَكاِر﴾﴾ارِ دَّ ال﴿، ﴾اْلَكاِفرِينَ ﴿ * املمال: َماَلِة ل :، ﴿َواإْلِ  اْلِكَساِئّي.دوري اِبإْلِ
نْػَيا﴾، ﴿بَػَلى﴾،   :، ﴿ُىًدى﴾، ﴿َوذِْكَرى﴾، ﴿أاََتُىْم﴾، ﴿اأْلَْعَمى﴾، ﴾اهْلَُدى، ﴿وقفاً  ﴾ُموَسى﴿﴿الدُّ

َماَلِة لْلِكَساِئّي،   .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ
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شعبة  قرأ: [ٓٙ]اآلية:﴾َيْدُخُلوفَ سَ ﴿

 .بضّم الياء، وفتح اخلاء﴾ ُلوفَ ْدخَ يُ سَ ﴿
﴾ َيْدُخُلوفَ سَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 خلاء.بفتح الياء، وضم ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

﴾ * املمال: َماَلِة لِْلِكَساِئّي، : ﴿فََأنَّ  .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ
َماَلِة  ﴾:ينَ َجاءَ ﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر ،البن ذكوافاِبإْلِ
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ىشاـ، وحفص، وخلف  قرأ[: ٚٙ:ية﴾]اآلُشُيوخاً ﴿
 .بضم الشٌن ﴾ُشُيوخاً ﴿ العاشر
بكسر  ﴾ُيوخاً شِ ﴿ شعبة، وابن ذكواف، والكسائي قرأو
 الشٌن.
اْبن َعاِمر عند الوصل  قرأ: [ٛٙ]اآلية:﴾فَػَيُكوفُ ﴿

  .بنصب النوف ﴾فَػَيُكوفَ ﴿
 ابلرفع. ﴿فَػَيُكوُف﴾ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 َواْلِكَساِئّي ابإلمشاـ. ،ِىَشاـ قرأ: [ٖٚ]اآلية:﴾ِقيلَ ﴿
 ابلكسرة اخلالصة. اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 
 
 
 
 
 
 
 

﴾، ﴿َمثْػَوى﴾ وقفاً  * املمال: ﴾، ﴿ُمَسمِّى﴾ وقفاً، ﴿َقَضى﴾، ﴿َأنَّ َماَلِة لِْلِكَساِئّي، : ﴿يُػتَػَوَبَّ َوَخَلف اِبإْلِ
 .اْلَعاِشر

َماَلِة  :﴾النَّارِ ﴿ ،﴾اْلَكاِفرِينَ ﴿  .اْلِكَساِئيّ دوري لاِبإْلِ
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َماَلِة ال ﴾:متْػهُ اءَ جَ َجاَء، ﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشر ذكواف،بن اِبإْلِ
َماَلِة لْلِكَساِئّي،  :﴾﴿أَْغىَن   .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ
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IS 
 چٱ    ٻ ٻ ٻ  چ

  اسورتيني:بني
 ابلبسملة بٌن السورتٌن. َعاِصم، َواْلِكَساِئيّ  قرأ
 .«السكت، والوصل»وجهٌن: ب اْبن َعاِمر قرأو
 ابلوصل دوف البسملة. َخَلف اْلَعاِشر  قرأو
تسهيل اهلمزة الثانية ىشاـ ب قرأ :[ٜ]اآلية:﴾نَُّكمْ ئِ أَ ﴿

اَبِقي اْلُقرّاِء  قرأمع اإلدخاؿ. و مع اإلدخاؿ، ولو ٓنقيقها
 اأْلَْربَػَعِة بتحقيق اهلمزتٌن مع عدـ اإلدخاؿ.

إبسكاف  ﴾يَ َوىْ ﴿ اْلِكَساِئيّ  قرأ :[ٔٔ]اآلية:﴾يَ َوىِ ﴿
 اهلاء.

 اهْلَاِء. ِبكسرِ ﴾ يَ َوىِ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 
 
 
 
 

 العاشر.وخلف  لكسائي،وا ،وشعبة ،ابن ذكواف «حا»أماؿ  ﴾:حم﴿ * املمال:
َماَلِة لْلِكَساِئيّ ، ﴿اْستَػَوى﴾﴾يُوَحى﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر، : اِبإْلِ
َماَلةِ  ﴾:آَذانَِنا﴿  اْلِكَساِئّي.دوري ل اِبإْلِ
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ْدَغاـِ هِلَشاـ.اَءتْػُهمُ جَ  َوِإذْ ﴿ * املدغم اسصغري:  ﴾: اِبإْلِ
نْػَيا﴾، ﴿َأْخَزى﴾، ﴿اْلَعَمى﴾، ﴿اهْلَُدى﴾﴿ ﴿َوأَْوَحى﴾، ،﴾فَػَقَضاُىنَّ ﴿ * املمال: َماَلِة  :الدُّ ْلِكَساِئّي، لِ اِبإْلِ

 .َوَخَلف اْلَعاِشر
َماَلِة ال :﴾تْػُهُم، َجاُءوَىا، َشاءَ اءَ جَ ﴿  .اْلَعاِشرَوَخَلف  بن ذكواف،اِبإْلِ
َماَلِة ل :﴾ارِ النَّ ﴿  .اْلِكَساِئيّ دوري اِبإْلِ
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إبسكاف  ﴾وَ َوىْ ﴿ اْلِكَساِئيّ  قرأ :[ٕٔ]اآلية:﴾َوُىوَ ﴿

 اهلاء.
 ِبَضمِّ اهْلَاِء.﴾ َوُىوَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
َوَخَلف اْلِكَساِئّي،  قرأ :[ٕ٘]اآلية:﴾َقوؿُ الْ  َعَلْيِهمُ ﴿
 ِبَضمِّ اهْلَاِء، وامليم َوْصبًل.﴾ َقوؿُ الْ  مُ َعَليػْهُ ﴿ اْلَعاِشر
بكسر اهلاء، ﴾ َقوؿُ الْ  َعَلْيِهمُ ﴿ ابن عامر، وعاصم قرأو

 وضم امليم َوْصبًل. 
يكسروف اهلاء، ويسكنوف  كلهمف أما عند اسرقفو
 امليم.

 ﴾انَ رْ أَ ﴿  وشعبة قرأ ابن عامر، [:ٜٕ﴾]اآلية:انَ رِ أَ ﴿
 .ف الراءاسكإب

كسرا    الراء كسرب ﴾انَ رِ أَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .كامبل

 
 

 
 

َماَلِة لِ  :﴿أَْرَداُكْم﴾﴿َمثْػًوى﴾ وقفاً،  * املمال:  َوَخَلف اْلَعاِشر.ْلِكَساِئّي، اِبإْلِ
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 ،اْلِكَساِئيّ  قرأ: [ٖٓ]اآلية:﴾َلْيِهُم اْلَمبَلئكةُ عَ ﴿

ِبَضمِّ اهْلَاِء  اْلَمبَلئكة﴾ُم َليػْهُ عَ ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشر
 وامليم َوْصبلً.

َلْيِهُم عَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 بكسر اهلاء وضم امليم َوْصبًل. اْلَمبَلئكة﴾

يكسروف اهلاء،  كلهمف أما عند اسرقفو
 ويسكنوف امليم.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نْػَيا﴿ * املمال: َماَلِة لْلِكَساِئّي،  :﴾يُػَلقَّاَىا﴿﴾، الدُّ  .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ
َماَلِة ل :﴿َوالنػََّهاِر﴾  اْلِكَساِئّي.دوري اِبإْلِ
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 َواْلِكَساِئّي ابإلمشاـ. ،ِىَشاـ قرأ: [ٖٗ]اآلية:﴾ِقيلَ ﴿
 ابلكسرة اخلالصة. اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
﴾ يّّ مِ جَ عْ أَ ﴿ىشاـ  قرأ[: ٗٗ﴾]اآلية:يّّ مِ جَ عْ أَ ءَ ﴿

 األوىل وٓنقيق الثانية.اهلمزة إبسقاط 
األوىل اهلمزة تحقيق بابن ذكواف وحفص  قرأو

 .وتسهيل الثانية من غًن إدخاؿ
بتحقيق  العاشر وخلف والكسائي، ،شعبة قرأو

 .األوىل والثانية من غًن إدخاؿ
ِىَشاـ عند الوقف  قرأ :ونظًنه [ٗٗ]اآلية:﴾َوِشَفاءٌ ﴿

إبِِْبَداِؿ اهلَْمزَِة ألفا مع القصر، والتوسط، واملد، وتسهيلها 
 والقصر. ابلرـو مع املد

 
 
 
 
 
 
 

َماَلِة  :، ﴿ُىًدى﴾ وقفاً، ﴿َعًمى﴾ وقفاً، ﴿ُموَسى﴾ وقفاً ﴾يُػْلَقى﴿، ﴾اْلَمْوَتى﴿ ،وقفاً  ﴾تَػَرى﴿ * املمال: اِبإْلِ
 .َوَخَلف اْلَعاِشرْلِكَساِئّي، ل

َماَلِة للكسائي﴾: اَأْحَياىَ ﴿  .اِبإْلِ
َماَلِة ل :، ﴿آَذاِِنِْم﴾﴾ارِ النَّ ﴿  .اْلِكَساِئيّ دوري اِبإْلِ
َماَلِة ال :﴾ُىمْ اءَ جَ ﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر بن ذكواف،اِبإْلِ
َماَلِة للكسائي ِعْنَد اْلَوْقِف  :﴾ةِ امَ يَ قِ الْ ﴿  .داً احِ وَ  الً وْ قػَ اِبإْلِ
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ابن عامر،  قرأ[: ٚٗ:ية﴾]اآلَٖنَراتٍ ﴿

 .أبلف بعد الراء، على اْلمع ﴾َٖنَراتٍ وحفص ﴿
بغًن  ٍت﴾رَ ٖنََ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

، ووقف الكسائي ﴿َٖنَرَه﴾ ألف، على اإلفراد
 ابهلاء.

 ابن ذكواف قرأ :[ٔ٘:ية]اآل﴾َوََنى﴿
أبلف دمدودة بعد النوف، وبعدىا شمزة  ﴾ءَ انَ وَ ﴿

 ﴾.اءَ شَ ﴿مثل:  ،مفتوحة
ِبمزة  ﴾َوََنى﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 ﴾.ىأَ رَ ﴿مثل:  ،مفتوحة دمدودة بعد النوف
 الكسائي قرأ :[ٕ٘]اآلية:﴾مْ تُ يػْ أَ رَ أَ ﴿

  .اهلمزة الثانية املتوسطة ُنذؼ  ﴾مْ تُ يػْ رَ أَ ﴿
 إبثبات ﴾مْ تُ يػْ أَ رَ أَ ﴿اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعِة  قرأو
 حمققة ُب الالٌن. اهلمزة

 
 
 

َماَلِة : ﴿أُنْػَثى﴾، ﴿لَْلُحْسىَن﴾ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشرلِْلِكَساِئّي، اِبإْلِ
 .َوَخَلف اْلَعاِشرإبمالة النوف واهلمزة معا للكسائي  ﴾:ىَنََ وَ ﴿
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KS 
 چٱ    ٻ ٻ ٻ  چ

  اسورتيني:بني
 ابلبسملة بٌن السورتٌن. َعاِصم، َواْلِكَساِئيّ  قرأ
 .«السكت، والوصل»وجهٌن: ب اْبن َعاِمر قرأو
 ابلوصل دوف البسملة.َخَلف اْلَعاِشر  قرأو
إبسكاف  ﴾وَ َوىْ ﴿ اْلِكَساِئيّ  قرأ :[ٗ]اآلية:﴾َوُىوَ ﴿

 اهلاء.
 ِبَضمِّ اهْلَاِء.﴾ َوُىوَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .ابلياء ﴾ادُ كَ يَ ﴿ الكسائي قرأ: [ٜٓ:ية]اآل﴾ادُ َتكَ ﴿
 .ابلتاء ﴾َتكادُ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
: لكّل القراء مّد العٌن ست [ٕ]اآلية:﴾عسق﴿

 حركات، وتوّسطها أربع حركات، واألوؿ مقدـ.
بنوف ﴾ فَ رْ طِ فَ نػْ يػَ ﴿ شعبة قرأ: [٘:ية]اآل﴾يَػتَػَفطَّْرفَ ﴿

 .ة بعد الياء مع كسر الطاء خمففةساكن
بتاء فوقية مفتوحة  ﴾يَػتَػَفطَّْرفَ ﴿ اأْلَْربَػَعةِ اَبِقي اْلُقرّاِء  قرأو

 .بعد الياء مع فتح الطاء وتشديدىا
 العاشر.وخلف  لكسائي،وا ،وشعبة ،ابن ذكواف «حا»أماؿ  ﴾:حم﴿ * املمال:

َماَلِة البن ذكواف :﴾َشاءَ ﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر ،اِبإْلِ
َماَلِة لْلِكَساِئيّ ، ﴿اْلَمْوَتى﴾﴾اْلُقَرى﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر، : اِبإْلِ
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 ﴾وَ َوىْ ﴿ اْلِكَساِئيّ  قرأ :[ٔٔ]اآلية:﴾َوُىوَ ﴿

 إبسكاف اهلاء.
 ِبَضمِّ اهْلَاِء.﴾ َوُىوَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 ﴾ـاِإبْػرَاىَ ﴿ ىشاـ قرأ :[ٖٔ]اآلية:﴾ِإبْػرَاِىيم﴿

 بفتح اهلاء، وألف بعدىا.
﴾ بكسر ِإبْػرَاِىيم﴿ اأْلَْربَػَعةِ اَبِقي اْلُقرّاِء  قرأو

 .اهلاء، وَيء بعدىا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

َماَلةِ  :َوصَّى﴾، ﴿ُموَسى َوِعيَسى﴾، ﴿ُمَسمِّى﴾ وقفاً ﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشرْلِكَساِئّي، لِ  اِبإْلِ
َماَلِة ال ﴾:ُىمُ َجاءَ ﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشربن ذكواف، اِبإْلِ
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 ﴾وَ َوىْ ﴿ اْلِكَساِئيّ  قرأ :[ٕٕؤٜ]اآلية:معاً  ﴾َوُىوَ ﴿

 إبسكاف اهلاء.
 ِبَضمِّ اهْلَاِء.﴾ َوُىوَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
﴾ ِمْنها نُػْؤتِوْ ﴿ ُشْعَبة قرأ: [ٕٓ]اآلية:﴾نُػْؤتِِو ِمْنها﴿

 .وصبلً  إبسكاف اهلاء
 .ابلصلةلقصر، و ابِىَشاـ  قرأو
اْبن ذَْكَواف، »وىم:  ،اأْلَْربَػَعةِ اَبِقي اْلُقرّاِء  قرأو

 .ابلصلة «َوَخَلف اْلَعاِشرَوَحْفص، َواْلِكَساِئّي، 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

نْػَيا﴿ * املمال: َماَلِة لْلِكَساِئّي،  :﴾تَػَرى﴿﴾، الدُّ  .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ
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رُ  اْلِكَساِئّي  قرأ: [ٖٕ]اآلية:﴾﴿يُػَبشِّ

الباء، وضم بفتح الياء، وإسكاف  ﴾﴿يَػْبُشرُ 
 .الشٌن خمففة

رُ  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو ﴾ بضم ﴿يُػَبشِّ
 الياء، وفتح الباء، وكسر الشٌن مشددة.

[: يقف ىشاـ إببداؿ ٕٗ﴿ِيَشِإ﴾]اآلية:
 .اهلمزة

 ﴾وَ َوىْ ﴿ اْلِكَساِئيّ  قرأ :كلو  ﴾َوُىوَ ﴿
 إبسكاف اهلاء.

ِبَضمِّ ﴾ َوُىوَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 اهْلَاِء.

بن عامر، ا قرأ: [ٕ٘:ية]اآل﴾تَػْفَعُلوفَ ﴿
 .بياء الغيبة ﴾ْفَعُلوفَ ﴿يػَ  وشعبة
بتاء  ﴾تَػْفَعُلوفَ ﴿اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعِة  قرأو

 اخلطاب.
بن عامر، ا قرأ :[ٕٛ]اآلية:﴿يُػنَػّزُِؿ اْلَغْيَث﴾

 .الزاي تشديدفتح النوف، و ب وعاصم ﴿يُػنَػّزُِؿ﴾
 الكسائي َوَخَلف اْلَعاِشر ﴿يُػْنزُِؿ﴾ بسكوف النوف، ؤنفيف الزاي. قرأو
 .«فاء»بدوف  ﴾اّنَِ ﴿ ابن عامر قرأ :[ٖٓ:ية]اآل﴾فَِبما َكَسَبتْ ﴿
 .ابلفاء ﴾امَ بِ فَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

َماَلِة لِْلِكَساِئّي، ﴾: ﴿افْػتَػَرى﴿اْلُقْرىَب﴾،  * املمال:  .اْلَعاِشرَوَخَلف اِبإْلِ
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إببداؿ ﴿َيَشا﴾ [: يقف ىشاـ ٖٖ﴾]اآلية:أْ ﴿ِيشَ 

 .اهلمزة
برفع  ﴾مُ لَ عْ يػَ وَ ﴿ ابن عامر قرأ[: ٖ٘:ية﴾]اآلَويَػْعَلمَ ﴿

 امليم.
 .ابلنصب ﴾مَ لَ عْ يػَ وَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 بن عامر، وعاصما قرأ [:ٖٚ:ية﴾]اآلَكبائَِر اإْلٍِبِْ ﴿

 .بفتح الباء، وألف بعدىا، ٍب شمزة مكسورة ﴾رَ ئِ ابَ كَ ﴿
بكسر الباء،  ﴾ًنَ بِ كَ ﴿ الكسائي، وخلف العاشر قرأو

 وَيء بعدىا.
 
 
 
 
 
 
 
 

نْػَيا﴿ * املمال: َماَلِة لْلِكَساِئّي،  :وقفاً  ﴾َوتَػَرى﴿، ﴾ُشوَرى﴿﴿َوأَبْػَقى﴾،  ﴾، الدُّ  .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ
َماَلِة  :﴾َصبَّارٍ ﴿  .اْلِكَساِئيّ دوري لاِبإْلِ
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َماَلِة لْلِكَساِئّي،  :﴾َوتَػرَاُىمْ ﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ
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MS 
 چٱ    ٻ ٻ ٻ  چ

  اسورتيني:بني
 ابلبسملة بٌن السورتٌن. َعاِصم، َواْلِكَساِئيّ  قرأ
 .«السكت، والوصل»وجهٌن: ب اْبن َعاِمر قرأو
 ابلوصل دوف البسملة. َخَلف اْلَعاِشر  قرأو
بكسر  ﴾ِـّ إِ ﴿  اْلِكَساِئيّ  قرأ :[ٗ]اآلية:﴾ُأِـّ ُب ﴿

، أما ُب حالة «ِـّ إِ »ػب «ُب »وىذا ُب حاؿ وصل  ؛اهلمزة
 .بضم اهلمزة أفيقر  «اهَ مِّ أُ »ػاالبتداء ب

ِـّ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو ُب  بضم اهلمزة ﴾ُأ
 الالٌن.
ُتمْ   َأفْ ﴿  بن عامر، وعاصما قرأ[: ٘:ية﴾]اآلُكنػْ

 .بفتح اهلمزة ﴾فأَ ﴿
بكسر  ﴾فإِ ﴿وخلف العاشر  الكسائي، قرأو
 .اهلمزة

﴾ داً َهامِ ﴿ ابن عامر قرأ :[ٓٔ:ية]اآل﴾َمْهداً ﴿
 بكسر امليم، وفتح اهلاء، وإثبات ألف بعدىا.

 .بفتح امليم، وإسكاف اهلاء، وحذؼ األلف ﴾داً هْ مَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 العاشر.وخلف  لكسائي،وا ،وشعبة ،ابن ذكواف «حا»أماؿ  ﴾:حم﴿ * املمال:
َماَلِة لْلِكَساِئيّ ﴿َوَمَضى﴾  .َوَخَلف اْلَعاِشر، : اِبإْلِ
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 ىشاـ، وعاصم قرأ: [ٔٔ:ية]اآل﴾ُٔنَْرُجوفَ ﴿

 ضم التاء، وفتح الراء.ب ﴾ُٔنَْرُجوفَ ﴿
َوَخَلف والكسائي، ابن ذكواف،  قرأو
 .بفتح التاء، وضّم الراء ﴾ُجوفَ رُ ٔنَْ ﴿ اْلَعاِشر

﴾ ًءاُجزُ ﴿ُشْعَبة  قرأ[: ٘ٔ]اآلية:﴾ُجْزًءا﴿
 .بضم الزاي

﴾ إبسكاف ُجْزًءا﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .الزاي

 اْلِكَساِئيّ  قرأ :[ٛٔوٚٔ]اآلية:معاً  ﴾َوُىوَ ﴿
 إبسكاف اهلاء. ﴾وَ َوىْ ﴿

ِبَضمِّ ﴾ َوُىوَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 اهْلَاِء.

بن عامر، ا قرأ[: ٛٔ:ية﴾]اآليُػَنشَُّؤا﴿
بفتح الياء، وسكوف النوف،  ﴾اؤُ شَ نْ يػَ ﴿ وشعبة

 .ؤنفيف الشٌن
بضم  ﴾يُػَنشَُّؤا﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 الياء، وفتح النوف، وتشديد الشٌن.
 بن عامرا قرأ[: ٜٔ:ية﴾]اآلِعباُد الرَّْ٘ننِ ﴿

 .دوف ألف مع فتح الداؿ ،بنوف ساكنة بعد العٌن ﴾دَ نْ عِ ﴿
 .مع ضم الداؿ وألف بعدىا، بباء موحدة مفتوحة ﴾دُ ابَ عِ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

َماَلِة البن ذكواف :﴾َشاءَ ﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشر ،اِبإْلِ
َماَلِة  :﴿آاَثرِِىم﴾  اْلِكَساِئّي.دوري لاِبإْلِ

َماَلِة  :﴾َوَأْصَفاُكم﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشرْلِكَساِئّي، لاِبإْلِ
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ابن عامر، وحفص  قرأ[: ٕٗ:ية﴾]اآلاَؿ أََوَلوْ قَ ﴿

 .وألف بينهما بفتح القاؼ والبلـ، ﴾ؿَ اقَ ﴿
بضم القاؼ وإسكاف  ﴾لْ قُ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .، دوف الفالبلـ
وقف : رمست ابلتاء، و [ٕٖمعاً]اآلية: ﴾، َرْ٘نَتُ َرْ٘نَتَ ﴿
 .و﴾ ابهلاءَر٘نَْ ﴿ اْلِكَساِئيّ عليهما 

 ابلتاء. ﴾َرْ٘نَت﴿ووقف اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعِة 
بضم  ﴾مْ بُػُيوهتِِ لِ ﴿ َحْفص قرأ: [ٖٖ]اآلية:﴾مْ بُػُيوهتِِ لِ ﴿

 الباء.
 .بكسر الباء ﴾مْ ُيوهتِِ بِ لِ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 
 
 
 
 
 
 

َماَلِة  :﴿آاَثرِِىم﴾ * املمال:  اْلِكَساِئّي.دوري لاِبإْلِ
نْػَيا﴾﴾أِبَْىَدى﴿ َماَلِة  :، ﴿الدُّ  .َوَخَلف اْلَعاِشرْلِكَساِئّي، لاِبإْلِ
َماَلِة ال ﴾:ُىمُ َجاءَ ﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر بن ذكواف،اِبإْلِ
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 َحْفص قرأ: [ٖٗ]اآلية:﴾مْ بُػُيوهتِِ لِ وَ ﴿

 بضم الباء. ﴾مْ بُػُيوهتِِ لِ ﴿
بكسر  ﴾مْ ُيوهتِِ بِ لِ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .الباء
عاصم،  قرأ[: ٖ٘:ية﴾]اآلَلمَّا َمتاعُ ﴿

 .بتشديد امليم ﴾امَّ لَ ﴿وىشاـ ِنلف عنو 
بتخفيف  ﴾امَ لَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .«هلشاـ»امليم، وىو الوجو الثاين 
 ﴾وَ هْ ﴿فػَ  اْلِكَساِئيّ  قرأ :[ٖٙ]اآلية:﴾ُهوَ ﴿فػَ 

 إبسكاف اهلاء.
ِبَضمِّ ﴾ ُهوَ ﴿فػَ  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 اهْلَاِء.

 اْبن َعاِمر، قرأ :[ٖٚ]اآلية:﴾وفَ ضَمَْسبُ وَ ﴿
 .بفتح السٌن﴾وفَ ضَمَْسبُ وَ ﴿ َوَعاِصم
 ﴾وفَ بُ ضَمْسِ وَ ﴿ الكسائي َوَخَلف اْلَعاِشر قرأو

 .بكسر السٌن
 شعبةابن عامر،  قرأ: [ٖٛ:ية]اآل﴾جاَءان﴿

 على التثنية. ؛أبلف بعد اهلمزة ﴾اانَ اءَ جَ ﴿
 .بغًن ألف ﴾انَ اءَ جَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

توحة، وبعد اهلمزة إبسكاف السٌن، وبعدىا شمزة مف ﴾﴿َواْسَأؿْ   ابن عامر، وعاصم قرأ :[ٖٙٔ]اآلية:﴾﴿َواْسَأؿْ 
 .البلـ ساكنة

  ، مع حذؼ اهلمزة ُب الالٌن.بنقل حركة اهلمزة إىل الساكن قبلها ﴾﴿َوَسلْ  َوَخَلف اْلَعاِشر، اْلِكَساِئيّ  قرأو
َماَلِة ال :﴾انَ اءَ جَ ﴿، ﴾ُىمَجاءَ ﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشر ذكواف،بن اِبإْلِ
نْػَيا﴾ َماَلِة  :، ﴿ُموَسى﴾﴿الدُّ  .َوَخَلف اْلَعاِشرْلِكَساِئّي، لاِبإْلِ
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 بضم ىاء﴾ وُ يُّ أَ [: ابن عامر ﴿ٜٗ:اآلية﴾]وَ يُّ أَ ََي ﴿
 وصبلً.
 «.اهلاء»بفتح  ﴾وَ يُّ أَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .ابأللف﴿أَيػَُّها﴾  الكسائيووقف 
بدوف « اهلاء»على  ﴾وْ يُّ أَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ ووقف 

 .ألف
 ﴾َأْسِورَةٌ ﴿ حفص قرأ[: ٖ٘:ية﴾]اآلَأْسِورَةٌ ﴿

 .بسكوف السٌن
 بفتح السٌن، ﴾ةٌ رَ وِ اسَ أَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .وألف بعدىا
بضم  ﴾فاً لُ سُ ﴿الكسائي  قرأ[: ٙ٘:ية﴾]اآلَسَلفاً ﴿

 .السٌن، والبلـ
بفتح السٌن، ﴾ َسَلفاً ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .والبلـ

 ﴾َيِصدُّوفَ ﴿ عاصم قرأ: [ٚ٘:ية]اآل﴾َيِصدُّوفَ ﴿
 .بكسر الصاد

 .بضم الصاد ﴾وفَ دُّ صُ يَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
وقد  ،والثالثة ساكنة ،اجتمع ُب ىذه الكلمة ثبلث شمزات األوىل: والثانية مفتوحتاف [:ٛ٘﴾]اآلية:ءآهلتنا﴿

بن ا دوف إدخاؿ فسهلها :واختلفوا ُب الثانية ،كما أٗنعوا على إبداؿ الثالثة ألفا  ،أٗنعوا على إثبات األوىل حمققة
 .اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ وحققها  عامر،

َماَلِة ال: ﴾اءَ جَ ﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشر بن ذكواف،اِبإْلِ
َماَلِة لْلِكَساِئّي، ﴿َواَنَدى﴾  .َوَخَلف اْلَعاِشر: اِبإْلِ
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ابن عامر  قرأ [:ٛٙاَل﴾]اآلية: ادِ بَ  عِ َيَ ﴿

 بعد الداؿساكنة َيء ات ثبإبِ  ي﴾ادِ بَ  عِ َيَ ﴿
مفتوحة َيء ات ثبإبِ َي﴾ ادِ بَ  عِ َيَ شعبة ﴿ قرأو

 .وإسكاِنا وقفا، وصبلبعد الداؿ 
ُنذؼ ﴾ ادِ بَ  عِ َيَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 ُب الالٌن.الياء 

 ابن عامر، قرأ[: ٔٚ:ية﴾]اآلا َتْشَتِهيوِ مَ ﴿
تكسر  بزَيدة ىاء الضمًن ﴾يوِ هِ تَ شْ ا تَ ﴿مَ وحفص 

 .وصبل دوف صلة
 ﴾يهِ تَ شْ ا تَ مَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .ُنذؼ ىاء الضمًن
 
 
 
 
 
 

ْدَغاـِ  :﴾مكُ تُ ئػْ جِ  دْ قَ ﴿ * املدغم اسصغري:  .َساِئّي، َوَخَلف اْلَعاِشرَواْلكِ  َشاـ،هلِِ  اِبإْلِ
 .لكسائيشاـ وا﴾: ابإلدغاـ هلاوىَ مُ تُ ثػْ ورِ أُ ﴿

َماَلِة  ﴾:َجاءَ ﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشر ،البن ذكوافاِبإْلِ
َماَلِة لِ  :﴾ِعيَسى﴿  َوَخَلف اْلَعاِشر.ْلِكَساِئّي، اِبإْلِ
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 َوَعاِصم اْبن َعاِمر، قرأ :[ٓٛ]اآلية:﴾وفَ ضَمَْسبُ ﴿

 .بفتح السٌن﴾وفَ ضَمَْسبُ ﴿
بكسر  ﴾وفَ بُ ضَمْسِ ﴿ الكسائي َوَخَلف اْلَعاِشر قرأو
 .السٌن

بضم الواو، ﴾ الكسائي ﴿ُوْلدٌ  قرأ: [ٔٛ:ية﴾]اآلَوَلدٌ ﴿
 .وسكوف البلـ

 والبلـ.بفتح الواو ﴾ َوَلدٌ ﴿ اأْلَْربَػَعةِ  اَبِقي اْلُقرّاءِ  قرأو
إبسكاف  ﴾وَ َوىْ ﴿ اْلِكَساِئيّ  قرأ :[ٗٛمعاً]اآلية: ﴾َوُىوَ ﴿

 اهلاء.
 ِبَضمِّ اهْلَاِء.﴾ َوُىوَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

ابن عامر، وعاصم  قرأ: [ٖٛ]اآلية:﴾ْرَجُعوفَ ﴿تػُ 
 ابلتاء. ﴾ْرَجُعوفَ ﴿تػُ 

 ابلياء ﴾ُعوفَ ﴿يُػْرجَ  وخلف العاشرالكسائي،  قرأو
ِنفض البلـ  ﴾َوِقيِلوِ عاصم ﴿ قرأ[: ٛٛ:ية﴾]اآلَوِقيِلوِ ﴿

 .وكسر اهلاء مع الصلة بياء
بنصب البلـ، وضم  ﴾وُ يلَ قِ وَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .اهلاء مع الصلة بواو
بتاء  ﴾وفَ مُ لَ عْ تػَ ﴿ بن عامرا قرأ[: ٜٛ:ية﴾]اآليَػْعَلُموفَ ﴿
 .اخلطاب
 .بياء الغيبة ﴾وفَ مُ لَ عْ يػَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

َناُكمجِ  دْ قَ لَ ﴿ * املدغم اسصغري: ْدَغاـِ  :﴾ئػْ  .َوَخَلف اْلَعاِشر، َواْلِكَساِئّي، َشاـهلِِ  اِبإْلِ
﴾﴾بَػَلى﴾، ﴿َوذَمَْواُىم﴿ * املمال: َماَلِة : ، ﴿فََأنَّ  .َوَخَلف اْلَعاِشرلِْلِكَساِئّي، اِبإْلِ
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PS 

 چٱ    ٻ ٻ ٻ  چ
  اسورتيني:بني
ابلبسملة بٌن  َعاِصم، َواْلِكَساِئيّ  قرأ

 السورتٌن.
السكت، »وجهٌن: ب اْبن َعاِمر قرأو
 .«والوصل
 ابلوصل دوف البسملة. َخَلف اْلَعاِشر  قرأو
 ﴾بُّ رِ ﴿ بن عامرا قرأ[: ٚ:ية﴾]اآلَربِّ ﴿

 .ابلرفع
 ﴾َربِّ ﴿ اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ اَبِقي  قرأو

 .ابخلفض
 
 
 
 
 

ْدَغاـِ هِلَشاـ، مْ ىُ َجاءَ  َقدْ وَ ﴿ * املدغم اسصغري:  .َوَخَلف اْلَعاِشرَواْلِكَساِئّي، ﴾: اِبإْلِ
 العاشر.وخلف  لكسائي،وا ،وشعبة ،ابن ذكواف «حا»أماؿ  ﴾:حم﴿ * املمال:

﴾، ﴿الذِّْكَرى﴾، ﴿اْلُكبػَْرى﴾ ﴾يَػْغَشى﴿ َماَلِة لْلِكَساِئيّ وقفاً، ﴿َأنَّ  .َوَخَلف اْلَعاِشر، : اِبإْلِ
َماَلِة البن ذكواف :معاً  ﴾مْ ىُ َجاءَ ﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر ،اِبإْلِ
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 ،وشعبة ،ابن ذكواف قرأ :[ٕ٘]اآلية:﴾وفٍ يُ عُ وَ ﴿

 .بكسر العٌن ﴾وفٍ يُ عِ وَ والكسائي ﴿
 .العٌن بضم اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعِة ﴿َوُعُيوٍف﴾ قرأو
بن عامر، وعاصم ا قرأ [:ٜٕ]اآلية:﴾سََّماءُ ال َعَلْيِهمُ ﴿

 بكسر اهلاء، وضم امليم َوْصبًل. ﴾ سََّماءُ ال َعَلْيِهمُ ﴿
﴾ سََّماءُ ال مُ َعَليػْهُ ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشر، اْلِكَساِئيّ  قرأو

 َوْصبًل.ِبَضمِّ اهْلَاِء، وامليم 
 .يقفوف بكسر اهلاء، وإسكاف امليم كل القراء األربعةو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العاشر. وخلف ﴾: ابإلدغاـ للكسائي،تُ ذْ عُ ﴿ * املدغم اسصغري:
َماَلِة  ﴾:اأْلُوىَل ﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشرلِْلِكَساِئّي، اِبإْلِ
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 حفص قرأ[: ٘ٗ:ية﴾]اآليَػْغِلي﴿

 .بياء التذكًن ﴾يَػْغِلي﴿
بتاء  ﴾يلِ غْ تػَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .التأنيث
ابن عامر،  قرأ[: ٚٗ:ية﴾]اآلفَاْعِتُلوهُ ﴿

 بضم التاء. ﴾وهُ لُ تػُ اعْ ﴿فَ 
﴾ فَاْعِتُلوهُ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .بكسر التاء
الكسائي  قرأ[: ٜٗ:ية﴾]اآلُذْؽ ِإنَّكَ ﴿

 بفتح اهلمزة. ﴾كنَّ أَ ﴿
بكسر  ﴾ِإنَّكَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 اهلمزة.

 ابن عامر قرأ: [ٔ٘:ية]اآل﴾اـٍ قَ مَ ﴿
 .بضم امليم األوىل ﴾اـَ قَ ﴿مُ 

بفتح  ﴾اـٍ قَ مَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .امليم

 .بكسر العٌن ﴾وفٍ يُ عِ وَ والكسائي ﴿ ،وشعبة ،ابن ذكواف قرأ :[ٕ٘]اآلية:﴾وفٍ يُ عُ وَ ﴿
 .العٌن بضم اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعِة ﴿َوُعُيوٍف﴾ قرأو

َماَلِة لْلِكَساِئيّ َوَوقَاُىمْ ﴿﴿مَّْوىًل﴾ معاً وقفاً، ﴿اأْلُوىَل﴾،  * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشر، ﴾: اِبإْلِ
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QS 
 چٱ    ٻ ٻ ٻ  چ

  اسورتيني:بني
 ابلبسملة بٌن السورتٌن. َعاِصم، َواْلِكَساِئيّ  قرأ
 .«السكت، والوصل»وجهٌن: ب اْبن َعاِمر قرأو
 ابلوصل دوف البسملة. َخَلف اْلَعاِشر  قرأو
 الكسائي قرأ[: ٘وٗ:ية﴾ معاً]اآلآَيٌت ِلَقْوـٍ ﴿

 .ُب املوضعٌن بنصب التاء ابلكسرة ﴾تٍ َيَ ﴿آ
ُب املوضعٌن  ﴾تٌ َيَ ﴿آ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .ابلرفع

 ابن عامر، وعاصم قرأ: [٘]اآلية:﴾الّرََِيحِ ﴿
 .بفتح الياء، وألف بعدىا، على اْلمع ﴾الّرََِيحِ ﴿

﴾ ﴿الرِّيحِ  َوَخَلف اْلَعاِشراْلِكَساِئّي،  قرأو
 ذؼ األلف اليت بعدىا.إبسكاف الياء، وح

 ﴾يُػْؤِمُنوفَ ﴿حفص  قرأ: [ٙ]اآلية:﴾يُػْؤِمُنوفَ ﴿
 .بياء الغيبة

بتاء  ﴾ْؤِمُنوفَ ﴿تػُ  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .اخلطاب
 ﴾ ابهلمز، مع ضم الزاي َوْصبًل، وَوْقفاً.اؤً ُىزُ ابن عامر، وشعبة، والكسائي ﴿ قرأ: [ٜ]اآلية:﴾ُىُزًوا﴿
 ، مع ضم الزاي، َوْصبًل، وَوْقفاً.﴾ إبِِْبَداِؿ اهلَْمزَِة واواُىُزًواَحْفص ﴿ قرأو 
 الزاي َوْصبًل، وَوْقفاً.﴾ ابهلمزة، مع إسكاف اؤً ُىزْ ﴿ َخَلف اْلَعاِشر قرأو
 برفع امليم. ﴾يمٌ لِ أَ ﴿حفص  قرأ :[ٔٔ:ية]اآل﴾رِْجٍز أَلِيمٌ ﴿
 .ِنفض امليم ﴾يمٍ لِ أِ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 العاشر.وخلف  لكسائي،وا ،وشعبة ،ابن ذكواف «حا»أماؿ  ﴾:حم﴿ * املمال:
َماَلةِ  ﴾:َوالنػََّهارِ ﴿ َماَلةِ ﴾ايَ حْ أَ فَ ﴿ اْلِكَساِئّي.دوري ل اِبإْلِ  .للكسائي : اِبإْلِ
َماَلِة لْلِكَساِئيّ وقفاً، ﴿تُػتػَْلى﴾ ﴾ُىًدى﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر، : اِبإْلِ
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 عاصم قرأ[: ٗٔ:ية﴾]اآللَِيْجزَِي قَػْوماً ﴿

بياء مفتوحة مع كسر الزاي،  ﴾يَ زِ جْ يَ لِ ﴿
 .وفتح الياء

 ﴾يَ زِ جْ نَ لِ ﴿ اأْلَْربَػَعةِ اَبِقي اْلُقرّاِء  قرأو
بنوف العظمة مفتوحة مع كسر الزاي، وفتح 

 .الياء
ابن عامر،  قرأ: [ٕٔ:ية]اآل﴾َسواءً ﴿
 .ابلرفع ﴾اءٌ وَ سَ ﴿وشعبة 
﴾ َسواءً ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .ابلنصب
 
 
 
 
 
 
 
 

َماَلِة ال ﴾:َجاَءُىم﴿ * املمال:  .اْلَعاِشرَوَخَلف  بن ذكواف،اِبإْلِ
َماَلِة لْلِكَساِئّي، [َٕٕولُِتْجَزى ُكلُّ﴾]اآلية:﴿وقفاً،  ﴾َوُىًدى﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر: اِبإْلِ
َماَلِة لل :﴾حمََّْياُىمْ ﴿  ِكَساِئّي.اِبإْلِ
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 ﴾تَ يْ رَ فػَ أَ ﴿ الكسائي قرأ: [ٖٕ]اآلية:﴾تَ يْ أَ رَ فػَ أَ ﴿
  .اهلمزة الثانية املتوسطة ُنذؼ 
 اهلمزة إبثبات ﴾تَ يْ أَ رَ فػَ أَ ﴿اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعِة  قرأو

 حمققة ُب الالٌن.
 بن عامر، وعاصما قرأ[: ٖٕ:ية﴾]اآلِغشاَوةً ﴿

 .بكسر الغٌن، وفتح الشٌن، وألف بعدىا ﴾ِغشاَوةً ﴿
بفتح الغٌن،  ﴾ةً وَ شْ ﴿غَ  وخلف العاشرالكسائي،  قرأو

 .وإسكاف الشٌن، وحذؼ األلف
ابن عامر، وشعبة  قرأ :[ٖٕ]اآلية:﴿َتذَكَُّروَف﴾

 بتشديد الذاؿ. كَُّروَف﴾﴿َتذَّ 
 بتخفيف الذاؿ. ﴿َتذَكَُّروَف﴾ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 َواْلِكَساِئّي ابإلمشاـ. ،ِىَشاـ قرأ: [ٕٖاآلية:]﴾ِقيلَ ﴿
 ابلكسرة اخلالصة. اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 
 
 
 
 

نْػَيا﴾﴿َىَواُه﴾،  * املمال: َماَلِة لْلِكَساِئّي،  :، ﴿َورَمَْيا﴾، ﴿تُػتػَْلى﴾ معاً، ﴿َوتَػَرى﴾، ﴿ُتْدَعى﴾﴿الدُّ اِبإْلِ
 .َوَخَلف اْلَعاِشر

َماَلِة للكسائي ِعْنَد اْلَوْقِف  :ورموه ﴾َجاثَِيةً ﴿  .داً احِ وَ  الً وْ قػَ اِبإْلِ
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َواْلِكَساِئّي  ،ِىَشاـ قرأ: [ٖٗ]اآلية:﴾ِقيلَ ﴿وَ 
 ابإلمشاـ.

 ابلكسرة اخلالصة. اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
ابن عامر، وشعبة،  قرأ: [ٖ٘]اآلية:﴾ُىُزًوا﴿

﴾ ابهلمز، مع ضم الزاي َوْصبًل، اؤً ُىزُ والكسائي ﴿
 وَوْقفاً.
، مع ﴾ إبِِْبَداِؿ اهلَْمزَِة واواُىُزًواَحْفص ﴿ قرأو 

 وَوْقفاً.ضم الزاي، َوْصبًل، 
﴾ ابهلمزة، مع اؤً ُىزْ ﴿ َخَلف اْلَعاِشر قرأو

 إسكاف الزاي َوْصبًل، وَوْقفاً.
ابن عامر،  قرأ[: ٖ٘:ية﴾]اآل طُمَْرُجوفَ اَل ﴿
 .﴾ بضم الياء، وفتح الراءطُمَْرُجوفَ ﴿ وعاصم
 ﴾وفَ جُ رُ ﴿طمَْ الكسائي، وخلف العاشر  قرأو
 .، وضّم الراءياءبفتح ال
 ﴾وَ َوىْ ﴿ اْلِكَساِئيّ  قرأ :[ٖٚ]اآلية:﴾َوُىوَ ﴿

 إبسكاف اهلاء.
 ِبَضمِّ اهْلَاِء.﴾ َوُىوَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 

SS 
 چٱ    ٻ ٻ ٻ  چ

 .«السكت، والوصل»وجهٌن: ب اْبن َعاِمر قرأو ابلبسملة بٌن السورتٌن. َعاِصم، َواْلِكَساِئيّ  قرأ  اسورتيني:بني
 ابلوصل دوف البسملة. َخَلف اْلَعاِشر  قرأو
  .اهلمزة الثانية املتوسطة ُنذؼ﴾ متُ يػْ رَ أَ ﴿ الكسائي قرأ :[ٗ]اآلية:﴾متُ يػْ أَ رَ أَ ﴿
 حمققة ُب الالٌن. اهلمزة إبثبات ﴾متُ يػْ أَ رَ أَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .َباِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ ل[ أنََّذًبُّْ ] إبدغامهاو ْفص،لَ  إبظهار الذاؿ :﴾أنََّْذًبُْ ﴿ * املدغم اسصغري:
نْػَيا﴿ * املمال: َماَلِة لْلِكَساِئّي، وقفاً  ﴾ُمَسمِّى﴿، ﴾نَنَساُكْم، َوَمْأَواُكُم، الدُّ  .َوَخَلف اْلَعاِشر: اِبإْلِ

 العاشر.وخلف  لكسائي،وا ،وشعبة ،ابن ذكواف «حا»أماؿ  ﴾:حم﴿
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إبسكاف  ﴾وَ َوىْ ﴿ اْلِكَساِئيّ  قرأ :[ٛ]اآلية:﴾َوُىوَ ﴿

 اهلاء.
 ِبَضمِّ اهْلَاِء.﴾ َوُىوَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 ُنذؼ ﴾مْ تُ يػْ رَ أَ ﴿ الكسائي قرأ :[ٓٔ]اآلية:﴾مْ تُ يػْ أَ رَ أَ ﴿

  .اهلمزة الثانية املتوسطة
 اهلمزة إبثبات ﴾مْ تُ يػْ أَ رَ أَ ﴿اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعِة  قرأو

 حمققة ُب الالٌن.
بتاء  ﴾رَ ذِ نْ تػُ لِ ﴿ابن عامر  قرأ[: ٕٔ:ية﴾]اآللِيُػْنِذرَ ﴿
 .اخلطاب
 .بياء الغيبة ﴾رَ ذِ نْ يػُ لِ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 
 
 
 
 
 
 

َماَلِة  :﴾َكاِفرِينَ ﴿ * املمال:  .اْلِكَساِئيّ دوري لاِبإْلِ
َماَلِة لْلِكَساِئّي، ﴿ُموَسى﴾، ﴿َوُبْشَرى﴾،  ﴿افْػتَػرَاُه﴾، ﴿َكَفى﴾، ﴿يُوَحى﴾، ﴾تُػتػَْلى﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر: اِبإْلِ
َماَلِة ال ﴾:َجاَءُىمْ ﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر بن ذكواف،اِبإْلِ
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 ﴾ناً سْ حُ ﴿ بن عامرا قرأ[: ٘ٔ:ية﴾]اآلاانً ِإْحسَ ﴿

 .ُنذؼ اهلمزة، وضم الاء، وإسكاف السٌن
بزَيدة شمزة ﴾ اانً ِإْحسَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

مكسورة قبل الاء، ٍب إسكاف الاء، وفتح السٌن وألف 
 .بعدىا

بفتح ﴾ َكْرىاً ﴿ ىشاـ قرأ :[٘ٔ]اآلية:﴾ْرىاً كُ ﴿
 بضم الكاؼ.﴾ ُكْرىاً ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو. الكاؼ
ابن  قرأ[: ٙٔ:ية﴾]اآلَونَػَتجاَوزُ  ،َأْحَسنَ  ،نَػتَػَقبَّلُ ﴿
بياء ٓنتية مضمومة  ﴾زُ اوَ جَ تَ يػُ وَ ﴿، ﴾لُ بَّ قَ تػَ يػُ ﴿شعبة و  عامر،

 .ابلرفع ﴾نُ سَ حْ أَ ﴿ قرءواُب الفعلٌن، و
بنوف  ﴾زُ اوَ جَ تَ نػَ وَ ﴿، ﴾لُ بَّ قَ تػَ نػَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .ابلنصب ﴾نَ سَ حْ أَ ﴿ قرءواو ،مفتوحة ُب الفعلٌن
الفاء بفتح ﴾ ؼَّ أُ ﴿ ابن عامر قرأ [:ٚٔ:ية﴾]اآلُأؼٍّ ﴿

 .ببل تنوين
 .فاء ببل تنوينبكسر ال ﴾ؼِّ أُ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو. بكسر الفاء منونة﴾ ؼٍّ أُ ﴿ حفص قرأو
إبدغاـ النوف األوىل ُب الثانية فينطق بنوف مشددة مكسورة ﴾ ايّنِ دَ عِ تَ أَ ﴿ىشاـ  قرأ [:ٚٔ﴾]اآلية:فْ  أَ يِن انِ دَ عِ تَ أَ ﴿

 .بنونٌن خفيفتٌن﴾ يِن انِ دَ عِ تَ أَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو .وظمد طويبل للساكنٌن
 ِبَضمِّ اهْلَاِء، وامليم َوْصبلً.﴾ َقْوؿُ الْ  مُ َعَليػْهُ ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشراْلِكَساِئّي،  قرأ :[ٛٔ]اآلية:﴾َقْوؿُ الْ  َعَلْيِهمُ ﴿
 بكسر اهلاء، وضم امليم َوْصبًل. ﴾ َقْوؿُ الْ  َعَلْيِهمُ ﴿ ابن عامر، وعاصم قرأو
 .يقفوف بكسر اهلاء، وإسكاف امليم كل القراء األربعةو 

 .ابلياء التحتية ﴾َولِيُػَوفِّيَػُهمْ ﴿ عاصم، وىشاـ قرأ[: ٜٔ:ية﴾]اآلَولِيُػَوفِّيَػُهمْ ﴿
 .بنوف العظمة ﴾َوفِّيَػُهمْ نػُ َولِ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
ِبمزتٌن مفتوحتٌن على االستفهاـ، وكل على أصلو من ﴾ مْ تُ بػْ ىَ ذْ أَ ﴿أَ ابن عامر  قرأ [:ٕٓ﴾]اآلية:مْ تُ بػْ ىَ ذْ أَ ﴿

 من غًن إدخاؿ. لو التحقيقوابن ذكواف  ،هشاـ لو التسهيل والتحقيق مع اإلدخاؿف،التسهيل وغًنه
 ِبمزة واحدة على اخلِرْب. ﴾مْ تُ بػْ ىَ ذْ أَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
نْػَيا﴿﴿تَػْرَضاُه﴾،  املمال: * َماَلِة لْلِكَساِئّي،  :﴾الدُّ َماَلِة  :﴾النَّارِ ﴿ .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ  .اْلِكَساِئيّ  دوريلاِبإْلِ
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بن عامر، ا قرأ[: ٕ٘:ية﴾]اآلال يُرى ِإالَّ َمساِكنُػُهمْ ﴿

 قرءواو، بتاء فوقية مفتوحة ﴾ىرَ  تػَ اَل ﴿ والكسائي
 .ابلنصب ﴾ُهمْ َمساِكنػَ ﴿

بياء ٓنتية  ﴾ال يُرى﴿وخلف العاشر  عاصم،  قرأو
 .ابلرفع ﴾َمساِكنُػُهمْ ﴿ قرءوامضمومة، و

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ْدَغاـِ ﴾: َضلُّوا َبلْ ﴿ * املدغم اسصغري:  .لكسائيل اِبإْلِ
َماَلِة لْلِكَساِئّي، اْلُقَرى﴾﴿، ﴿يُػَرى﴾، ﴿َأْغىَن﴾، ﴾أَرَاُكمْ ﴿ * املمال:  .اْلَعاِشرَوَخَلف : اِبإْلِ
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ْدَغاـِ َصَرفْػَنا ِإذْ وَ ﴿ اسصَِّغري:املدغم *   .هلَِِشاـ، َواْلِكَساِئيّ ﴾: اِبإْلِ
َماَلِة لْلِكَساِئيّ  ﴿بَػَلى﴾: ﴿اْلَمْوَتى﴾، ،﴾ىوسَ مُ ﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشر، اِبإْلِ

َماَلةِ  :، ﴿نػََّهاٍر﴾﴾النَّارِ ﴿  اْلِكَساِئّي.دوري ل اِبإْلِ
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US 
 چٱ    ٻ ٻ ٻ  چ

  اسورتيني:بني
 ابلبسملة بٌن السورتٌن. َعاِصم، َواْلِكَساِئيّ  قرأ
 .«السكت، والوصل»وجهٌن: ب اْبن َعاِمر قرأو
 ابلوصل دوف البسملة. َخَلف اْلَعاِشر  قرأو
إبسكاف  ﴾وَ َوىْ ﴿ اْلِكَساِئيّ  قرأ :[ٕ]اآلية:﴾َوُىوَ ﴿

 اهلاء.
 ِبَضمِّ اهْلَاِء.﴾ َوُىوَ ﴿ اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ اَبِقي  قرأو
بضم  ﴾﴿قُِتُلوا حفص قرأ[: ٗ:ية﴾]اآلَوالَِّذيَن قُِتُلوا﴿
 .وكسر التاء القاؼ،
بفتح القاؼ، وألف  ﴾والُ تػَ اقَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .بعدىا، وفتح التاء
 
 
 
 

َماَلِة  :﴾اْلَكاِفرِينَ ﴿، ﴾لِْلَكاِفرِينَ وَ ﴿ * املمال:  اْلِكَساِئّي.دوري لاِبإْلِ
َماَلِة لْلِكَساِئّي،  :وقفاً، ﴿اَل َمْوىَل هَلُْم﴾ ﴾َمْوىَل الَِّذينَ ﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ
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ْدَغاـِ َجاءَ  َقدْ فػَ ﴿ * املدغم اسصغري:  .اْلَعاِشرَوَخَلف َواْلِكَساِئّي، َشاـ، هلِ ﴾: اِبإْلِ
﴾، ﴿﴾، ﴿تَػْقَواُىْم﴾، وقفاً، ﴿َوآاَتُىمْ  ﴾ُىًدى﴿وقفاً،  ﴾مَُّصفِّى﴿، وقفاً  ﴾َمثْػًوى﴿ * املمال: فََأنَّ

َماَلِة لْلِكَساِئّي،  :، ﴿َوَمثْػَواُكْم﴾﴾﴿ذِْكرَاُىم  .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ
َماَلِة ل :﴾ارِ النَّ ﴿  .اْلِكَساِئيّ دوري اِبإْلِ
َماَلِة  :﴾زَاَدُىمْ ﴿  قوالً واحداً. بن ذكوافالاِبإْلِ

َماَلِة ال ﴾:َجاَءتْػُهمُ ﴿﴿َجاَء﴾،   .َوَخَلف اْلَعاِشر بن ذكواف،اِبإْلِ
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 بن عامر، وشعبةا قرأ[: ٕٙ:ية﴾]اآلِإْسراَرُىمْ ﴿

 .بفتح اهلمزة ﴾ْسراَرُىمْ ﴿أَ 
 .بكسر اهلمزة ﴾ِإْسراَرُىمْ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .بضم الراء﴾ وُ انَ ْضوَ رُ ﴿ُشْعَبة  قرأ: [ٕٛ]اآلية:﴾وُ انَ رِْضوَ ﴿
 .الراء بكسر﴾ وُ انَ رِْضوَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ْدَغاـِ ﴿نُػزَِّلْت ُسورٌَة﴾، ﴿أُْنزَِلْت ُسورٌَة﴾:  اسصَِّغري:املدغم *   .َوَخَلف اْلَعاِشرْلِكَساِئّي، لِ  اِبإْلِ
َماَلِة : ، ﴿َوأَْعَمى﴾،  ﴿اهْلََدى﴾ وقفاً، ﴿َوأَْمَلى﴾﴾فََأْوىَل ﴿ املَُمال:*   َوَخَلف اْلَعاِشر.ْلِكَساِئّي، لِ اِبإْلِ
َماَلةِ  ﴾:مىِ رِ ابَ دْ أَ ﴿  .اْلِكَساِئيّ دوري لِ  اِبإْلِ

  



511 
 

 
ُلَونَُّكمْ ﴿ ُلَوا، نَػْعَلمَ ، َولَنَػبػْ [: ٖٔ:ية﴾]اآلَونَػبػْ

ابلياء  ﴾اوَ لُ بػْ يػَ ، وَ مَ لَ عْ ، يػَ مْ كُ نَّ وَ لُ بػْ يػَ لَ وَ ﴿شعبة  قرأ
 .التحتية ُب األفعاؿ الثبلثة

ُلَونَُّكمْ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو ، َولَنَػبػْ
ُلَوا، نَػْعَلمَ   .بنوف العظمة ُب األفعاؿ الثبلثة ﴾َونَػبػْ

شعبة، وخلف  قرأ: [ٖ٘]اآلية:﴾ْلمِ السَّ ﴿
ْلمِ ﴿العاشر   .﴾ بكسر السٌنالسِّ
﴾ بفتح ْلمِ السَّ ﴿ اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  اَبِقي قرأو
 . السٌن

ِىَشاـ  قرأ: [ ونظًنهٖٛ﴾]اآلية:اْلُفَقرَاءُ ﴿
عند الوقف إبِِْبَداِؿ اهلَْمزَِة ألفا مع القصر، 
 والتوسط، واملد، وتسهيلها ابلرـو مع املد

 والقصر.
 
 
 
 

نْػَيا﴾﴾مْ اىُ يمَ سِ بِ ﴿ * املمال: َماَلِة لِ : ، ﴿اهْلَُدى﴾، ﴿الدُّ  َوَخَلف اْلَعاِشر.ْلِكَساِئّي، اِبإْلِ
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XS 
 چٱ    ٻ ٻ ٻ  چ

  اسورتيني:بني
 ابلبسملة بٌن السورتٌن. َعاِصم، َواْلِكَساِئيّ  قرأ
 .«السكت، والوصل»وجهٌن: ب اْبن َعاِمر قرأو
 ابلوصل دوف البسملة. َخَلف اْلَعاِشر  قرأو
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حفص  قرأ [:ٓٔ﴾]اآلية:هللاَ  وُ يْ لَ عَ ﴿

 .بضم ىاء الضمًن وصبل﴾ وُ يْ لَ عَ ﴿
 بكسر﴾ وِ يْ لَ عَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

وال طمفى إسكاِنا وقفا  ء الضمًن وصبل،ىا
للجميع، كما ال طمفى أف حفصا يفخم الـ 

 اسم اْلبللة وغًنه يرققو.
 ابن عامر قرأ :[ٓٔ]اآلية:﴾ْؤتِيوِ يػُ سَ فَ ﴿

 ة.بنوف العظم﴾ َسنُػْؤتِيوِ فَ ﴿
﴾ ْؤتِيوِ يػُ سَ فَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .ابلياء التحتية
بن عامر، ا قرأ[: ٔٔ:ية﴾]اآلَضرِّا﴿
 .بفتح الضاد ﴾َضرِّا﴿ وعاصم
 ﴾رِّاضُ ﴿ الكسائي، وخلف العاشر قرأو

 بضم الضاد.
بن عامر، ا قرأ[: ٘ٔ:ية﴾]اآلَكبلـَ اّللَِّ   ﴿
 ؛بفتح البلـ، وألف بعدىا ﴾َكبلـَ ﴿ وعاصم

 .«اؿعَ فػَ »على وزف 
 .«لَ عِ فَ »على وزف  ،بكسر البلـ ببل ألف ﴾مَ لِ ﴿كَ  الكسائي، وخلف العاشر قرأو

ْدَغاـِ هل، ﴿َبْل َٓنُْسُدونَػَنا﴾﴾َبْل ظََننُتم﴿ * املدغم اسصغري:  .َواْلِكَساِئيّ  ،شاـ: اِبإْلِ
َماَلِة : ﴾َأْوَبَ ﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشرلِْلِكَساِئّي، اِبإْلِ

َماَلِة  :﴾لِْلَكاِفرِينَ ﴿  اْلِكَساِئّي.دوري لاِبإْلِ
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اْبن َعاِمر  قرأ: [ٚٔ]اآلية:، يُػَعذِّْبُو﴾يُْدِخْلوُ ﴿

 .فيهما نوف العظمةب ﴾نُػَعذِّْبوُ  ،ْدِخْلوُ نُ ﴿
 ابلياء ، يُػَعذِّْبُو﴾يُْدِخْلوُ ﴿اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعِة  قرأو
 .فيهما

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

َماَلِة لْلِكَساِئّي، ، ﴿َوُأْخَرى﴾﴾اأْلَْعَمى﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشر: اِبإْلِ
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 اْلِكَساِئيّ  قرأ :[ٕٗ]اآلية:﴾َوُىوَ ﴿

 إبسكاف اهلاء. ﴾وَ َوىْ ﴿
ِبَضمِّ ﴾ َوُىوَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 اهْلَاِء.

 قرأ :[ٕٙ]اآلية:﴾ِميَّةَ الَْ  قُػُلوِِبِمُ ﴿
﴾ ِميَّةَ الَْ  مُ قُػُلوِبُِ ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشر ،اْلِكَساِئيّ 

 ِبَضمِّ اهْلَاِء وامليم َوْصبًل.
﴾ ِميَّةَ الَْ  قُػُلوِِبِمُ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 بكسر اهلاء وضم امليم َوْصبلً.
يكسروف اهلاء،  كلهمف أما عند اسرقفو

 ويسكنوف امليم.
 
 
 
 
 
 

ْدَغاـِ هِلَشاـ.﴾َجَعلَ  ِإذْ ﴿ * املدغم اسصغري:  : اِبإْلِ
ْدَغاـِ هلِِ : ﴾َصَدؽَ  دْ قَ لَ وَ ﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشرَواْلِكَساِئّي،  ،َشاـاِبإْلِ

َماَلِة  :﴾وََكَفى﴾، ﴿اِبهْلَُدى﴿﴿الرُّْؤََي﴾، ، ﴾التػَّْقَوى﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشرلِْلِكَساِئّي، اِبإْلِ
َماَلِة  :﴾َشاءَ ﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر ،الْبن ذَْكَوافاِبإْلِ
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﴾ اانً وَ ضْ رُ ﴿وَ ُشْعَبة  قرأ :[ٜٕ]اآلية:﴾اانً وَ ضْ رِ وَ ﴿

 .بضم الراء
 بكسر﴾ اانً وَ ضْ رِ ﴿وَ  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .الراء
 ابن ذكواف قرأ[: ٜٕ:ية﴾]اآلَشْطأَهُ ﴿

 بفتح الطاء.  ﴾هُ أَ طَ ﴿شَ 
إبسكاف  ﴾َشْطأَهُ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .الطاء

 ﴾هُ رَ زَ أَ فَ ذكواف ﴿ابن  قرأ[: ٜٕ:ية﴾]اآلَفآَزرَهُ ﴿
 بقصر اهلمزة.

 ؛ّنّد اهلمزة ﴾َفآَزرَهُ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .«ففاعلو»على وزف 

اْلِكَساِئّي،  قرأ :[ٜٕ]اآلية:﴾ُكفَّارَ الْ  ِِبِمُ ﴿
ِبَضمِّ اهْلَاِء، وامليم ﴾ ُكفَّارَ الْ  مُ ِبُِ ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشر

 َوْصبلً.
بكسر ﴾ ُكفَّارَ الْ  ِِبِمُ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

فكلهم  أما عند اسرقفاهلاء، وضم امليم َوْصبًل، و
 يكسروف اهلاء، ويسكنوف امليم.

S Y 
 چٱ    ٻ ٻ ٻ  چ

  اسورتيني:بني
 ابلبسملة بٌن السورتٌن. َعاِصم، َواْلِكَساِئيّ  قرأ
 .«السكت، والوصل»وجهٌن: ب اْبن َعاِمر قرأو
 ابلوصل دوف البسملة. َخَلف اْلَعاِشر  قرأو

َماَلِة لُدورِّي اْلِكَساِئيّ  :﴿اْلُكفَّاِر﴾ * املمال:   .اِبإْلِ
َماَلِة لْلِكَساِئّي،  :﴾لِلتػَّْقَوى﴿فَاْستَػَوى﴾، ﴿﴾، ﴿ِسيَماُىمْ ﴿تَػرَاُىْم﴾،   .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ

َماَلِة : ﴾التػَّْورَاةِ ﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر َواْلِكَساِئّي، ْبن ذَْكَواف،اِل اِبإْلِ
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 ابن عامر، وعاصم قرأ: [ٙ]اآلية:﴾فَػتَػبَػيػَُّنوا﴿

بعدىا بباء موحدة، وَيء مثناة ٓنتية  ﴾فَػتَػبَػيػَُّنوا﴿
  .نوف

﴾ واثَػبػَّتُ فَػتػَ ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشراْلِكَساِئّي،  قرأو
بثاء مثلثة، بعدىا ابء موحدة، بعدىا اتء مثناة 

 .فوقية
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ْدَغاـِ  :﴾يَػُتْب فَُأولَِئكَ ﴿ * املدغم اسصغري:  .لِْلِكَساِئيّ اِبإْلِ
َماَلِة  ﴾:مَجاءَك﴿ * املمال:  .اْلَعاِشرَوَخَلف  ،البن ذكوافاِبإْلِ

َماَلِة  :معاً ﴾ َعَسى﴿، ﴿اأْلُْخَرى﴾، ﴾ِإْحَداشُمَا﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشرْلِكَساِئّي، لاِبإْلِ
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َماَلِة  :﴾َىَداُكمْ ﴿، ﴿أَتْػَقاُكْم﴾، ﴾َوأُنْػَثى﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشرْلِكَساِئّي، لاِبإْلِ
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 اسورتيني: بني
ابلبسملة بٌن  َعاِصم، َواْلِكَساِئيّ  قرأ

 السورتٌن.
السكت، »وجهٌن: ب اْبن َعاِمر قرأو
 .«والوصل
 ابلوصل دوف البسملة. َخَلف اْلَعاِشر  قرأو

ىشاـ بتحقيق  قرأ :[ٖ]اآلية:﴾َذا﴿أَإِ 
اَبِقي اْلُقرّاِء  قرأاهلمزتٌن، مع اإلدخاؿ وعدمو، و

 اأْلَْربَػَعِة بتحقيق اهلمزتٌن مع عدـ اإلدخاؿ.
َنامِ ﴿ ابن عامر، وشعبة  قرأ :[ٖ]اآلية:﴾تػْ

َنامُ ﴿  .امليم ضمب﴾ تػْ
بكسر ﴾ َناتػْ مِ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .امليم
 
 

َماَلِة ال :معاً  ﴾ُىماءَ جَ ﴿ * املمال:  .اْلَعاِشرَوَخَلف  بن ذكواف،اِبإْلِ
َماَلِة  :َوذِْكَرى﴾﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشرْلِكَساِئّي، لِ اِبإْلِ
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ابلياء  ﴾وؿُ قُ يػَ ﴿شعبة  قرأ: [ٖٓ:ية]اآل﴾نَػُقوؿُ يَػْوـَ ﴿
 .التحتية
 .بنوف العظمة ﴾نَػُقوؿُ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

كسر التنوين   :[ٖٗ-ٖٖ]اآلية:﴾اوىَ لُ خُ ادْ  ﴿ُمِنيبٍ 
التنوين وصبل اَبِقي اْلُقرّاِء  وضم ،ذكواف وعاصم ابنوصبل 
 .اأْلَْربَػَعةِ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ْدَغاـِ  :﴾َوَجاَءْت َسْكرَةُ ﴿ * املدغم اسصغري:  .َوَخَلف اْلَعاِشرْلِكَساِئّي، لِ اِبإْلِ
َماَلِة  :معا ﴾تْ اءَ جَ وَ ﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشر ،الْبن ذَْكَوافاِبإْلِ
َماَلِة  :وقفاً ﴿يَػتَػَلقَّى﴾   .َوَخَلف اْلَعاِشرْلِكَساِئّي، لاِبإْلِ
َماَلِة لُدورِّي اْلِكَساِئيّ  :﴿ُكفَّاٍر﴾  .اِبإْلِ
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 اْلِكَساِئيّ  قرأ :[ٖٚ]اآلية:﴾َوُىوَ ﴿

 إبسكاف اهلاء. ﴾وَ َوىْ ﴿
ِبَضمِّ ﴾ َوُىوَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 اهْلَاِء.

 خلف العاشر قرأ: [ٓٗ:ية]اآل﴾َوأَْدابرَ ﴿
 .بكسر اهلمزة ﴾ْدابرَ إِ وَ ﴿

 ﴾َوأَْدابرَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .بفتح اهلمزة

بن ا قرأ: [ٗٗ:ية]اآل﴾َويَػْوـَ َتَشقَّقُ ﴿
 .بتشديد الشٌن ﴾قُ قَّ شَّ تَ ﴿ عامر

 ﴾﴿َتَشقَّقُ  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 بتخفيف الشٌن.

cS 
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  اسورتيني:بني
ابلبسملة بٌن  َعاِصم، َواْلِكَساِئيّ  قرأ

 ابلوصل دوف البسملة. َخَلف اْلَعاِشر  قرأو .«السكت، والوصل»وجهٌن: ب اْبن َعاِمر قرأو السورتٌن.
َماَلِة لْلِكَساِئّي،  :﴾أَْلَقى﴿﴾، َلذِْكَرى﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ
َماَلةِ ﴿َِنَبَّاٍر﴾:   ِلُدورِّي اْلِكَساِئّي. اِبإْلِ
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 ،وشعبة ،ابن ذكواف قرأ :[٘ٔ]اآلية:﴾وفٍ يُ عُ وَ ﴿

 .بكسر العٌن ﴾وفٍ يُ عِ وَ والكسائي ﴿
 .العٌن بضم اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعِة ﴿َوُعُيوٍف﴾ قرأو
 ابن عامر، وحفص قرأ: [ٖٕ:ية]اآل﴾لََقّّ ِمْثلَ ﴿

 البلـ.بفتح  ﴾لَ ثْ مِ ﴿
 ضمب ﴾لُ ثْ مِ ﴿الكسائي، وخلف العاشر، وشعبة  قرأو

 .البلـ
بفتح  ﴾ـاِإبْػرَاىَ ﴿ ىشاـ قرأ :[ٕٗ]اآلية:﴾ِإبْػرَاِىيم﴿

 اهلاء، وألف بعدىا.
﴾ بكسر اهلاء، وَيء ِإبْػرَاِىيم﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .بعدىا

 ﴾مٌ لْ سِ ﴿الكسائي  قرأ: [ٕ٘:ية]اآل﴾قاَؿ َسبلـٌ ﴿
اَبِقي  قرأو بكسر السٌن، وسكوف البلـ من غًن ألف.

بفتح السٌن، والبلـ، وإثبات ألف ﴿َسبَلـٌ﴾  اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ 
 .بعد البلـ
 
 
 

ْدَغاـِ ﴾ِإْذ َدَخُلوا﴿ * املدغم اسصغري:  .َوَخَلف اْلَعاِشر ،َواْلِكَساِئيّ  ،ْبن َعاِمرال: اِبإْلِ
َماَلِة لْلِكَساِئّي،  :﴿أاََتَؾ﴾، ﴾آاَتُىمْ ﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ

َماَلِة ل :، ﴿َواِبأْلَْسَحاِر﴾﴾ارِ نَّ ال﴿  اْلِكَساِئّي.دوري اِبإْلِ
َماَلِة  :﴿َفَجاَء﴾   .َوَخَلف اْلَعاِشر ،البن ذكوافاِبإْلِ
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 اْلِكَساِئيّ  قرأ :[ٓٗ]اآلية:﴾َوُىوَ ﴿

 إبسكاف اهلاء. ﴾وَ َوىْ ﴿
ِبَضمِّ ﴾ َوُىوَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 اهْلَاِء.

بن ا قرأ :[ٔٗ]اآلية:﴾الرِّيحَ  َعَلْيِهمُ ﴿
بكسر اهلاء،  ﴾الرِّيحَ  َعَلْيِهمُ ﴿عامر، وعاصم 

 وضم امليم َوْصبلً.
 مُ َعَليػْهُ ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشر، اْلِكَساِئيّ  قرأو

 َوْصبًل.ِبَضمِّ اهْلَاِء، وامليم  ﴾الرِّيحَ 
يقفوف بكسر اهلاء،  كل القراء األربعةو 

 .وإسكاف امليم
 ،ِىَشاـ قرأ: [ٖٗ]اآلية:﴾ِقيلَ ﴿

 َواْلِكَساِئّي ابإلمشاـ.
ابلكسرة  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 اخلالصة.
الكسائي  قرأ[: ٗٗ:ية﴾]اآلالصَّاِعَقةُ ﴿

 ؛ُنذؼ األلف، وسكوف العٌن ﴾ةُ قَ عْ الصَّ ﴿
 .«ضربة»مثل: « فعلة»على وزف 

 .«فاعلة»على وزف  ؛أبلف بعد الصاد، وكسر العٌن ﴾الصَّاِعَقةُ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .امليم بكسر ﴾ـِ وْ قػَ وَ ﴿خلف العاشر الكسائي، و  قرأ[: ٙٗ:ية﴾]اآلَوقَػْوـَ نُوحٍ ﴿
 امليم.فتح ب ﴾ـَ وْ قػَ وَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 بتشديد الذاؿ. كَُّروَف﴾﴿َتذَّ ابن عامر، وشعبة  قرأ :[ٜٗ]اآلية:﴿َتذَكَُّروَف﴾
 بتخفيف الذاؿ. ﴿َتذَكَُّروَف﴾ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

﴾﴾ُموَسى﴿ * املمال: َماَلِة  :، ﴿فَػتَػَوىلَّ  َوَخَلف اْلَعاِشر.ْلِكَساِئّي، لِ اِبإْلِ
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بن عامر، وعاصم ا قرأ :[ٓٙ]اآلية:﴾يَػْوِمِهُم الَِّذي﴿

 بكسر اهلاء، وضم امليم َوْصبلً. ﴾يَػْوِمِهُم الَِّذي﴿
 ﴾يَػْوِمُهُم الَِّذي﴿ َوَخَلف اْلَعاِشر، اْلِكَساِئيّ  قرأو

 ِبَضمِّ اهْلَاِء، وامليم َوْصبًل.
يقفوف بكسر اهلاء، وإسكاف  كل القراء األربعةو 

 .امليم

eS 
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 اسورتيني: بني
 ابلبسملة بٌن السورتٌن. َعاِصم، َواْلِكَساِئيّ  قرأ
 .«السكت، والوصل»وجهٌن: ب اْبن َعاِمر قرأو
 ابلوصل دوف البسملة. َخَلف اْلَعاِشر  قرأو
 

 
 

 
 

َماَلِة  :، ﴿الذِّْكَرى﴾﴾أََتى﴿ * املمال:  َوَخَلف اْلَعاِشر.ْلِكَساِئّي، لِ اِبإْلِ
َماَلِة  :﴾رِ انَ ﴿  اْلِكَساِئّي.دوري لاِبإْلِ
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ابن عامر  قرأ[: ٕٔ:ية﴾]اآلُذرِّيػَّتُػُهمْ ﴿

 .ابْلمع مع رفع التاء ﴾مْ هُ تػُ َيَّ رِّ ذُ ﴿
 ﴾ُذرِّيػَّتُػُهمْ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .ابلتوحيد وضم التاء
 الكسائي قرأ: [ٕٛ:ية]اآل﴾ِإنَُّو ُىوَ ﴿

 .بفتح اهلمزة ﴾وُ نَّ أَ ﴿
بكسر  ﴾وُ نَّ إِ ﴿ اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ اَبِقي  قرأو
 اهلمزة.

﴾ ؤٌ لُ و لُ ﴿شعبة  قرأ [:ٕٗ﴾]اآلية:ؤٌ لُ ؤْ لُ ﴿
  .ؿ اهلمزة األوىل مطلقاابدإب

 ﴾ؤٌ لُ ؤْ لُ ﴿  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 بتحقيق اهلمزتٌن.

الثانية فبل يبدهلا وقفا إال  اهلمزة وأما
،  بٌن معأيضا تسهيلها بٌن  ولوىشاـ  الرـو

خالصة مع السكوف  كذلك إبداهلا واواً   ولو
.  واإلمشاـ والرـو

 
 

َماَلِة لْلِكَساِئّي،  :، ﴿َوَوقَاُىْم﴾، ﴿َوَوقَااَن﴾﴾آاَتُىمْ ﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ
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وحفص  ،ىشاـ قرأ [:ٖٚ﴾]اآلية:وفَ رُ طِ يْ صَ مُ الْ ﴿

 .ابلسٌن﴾ وفَ رُ طِ يْ سَ مُ الْ ﴿ِنلف عنو 
ابلصاد ﴾ وفَ رُ طِ يْ صَ مُ الْ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .وىو الوجو الثاين لفص ،اخلالصة
 ابن عامر، وعاصم قرأ[: ٘ٗ:ية﴾]اآلُيْصَعُقوفَ ﴿

 بضم الياء.  ﴾ُيْصَعُقوفَ ﴿
بفتح  ﴾ْصَعُقوفَ يَ ﴿ كسائي، وخلف العاشرال قرأو

 .الياء
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  اسورتيني:بني
 ابلبسملة بٌن السورتٌن. َعاِصم، َواْلِكَساِئيّ  قرأ
 .«السكت، والوصل»وجهٌن: ب اْبن َعاِمر قرأو
 ابلوصل دوف البسملة. َخَلف اْلَعاِشر  قرأو
 ﴾وَ َوىْ ﴿ اْلِكَساِئيّ  قرأ :[ٚ]اآلية:﴾َوُىوَ ﴿

 إبسكاف اهلاء.
 اهْلَاِء.ِبَضمِّ ﴾ َوُىوَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
ا  مَ ﴿ىشاـ  قرأ[: ٔٔ:ية﴾]اآلما َكَذبَ ﴿

 اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو بتشديد الذاؿ. ﴾بَ ذَّ كَ 
 .بتخفيف الذاؿ ﴾بَ ذَ ا كَ مَ ﴿

ابن عامر،  قرأ[: ٕٔ:ية﴾]اآلأَفَػُتماُرونَوُ ﴿
بضم التاء، وفتح امليم، وألف  ﴾أَفَػُتماُرونَوُ ﴿ وعاصم

 .بعدىا
 .بفتح التاء، وسكوف امليم، وحذؼ األلف ﴾وُ ونَ رُ مْ تَ فػَ أَ ﴿ العاشرلكسائي، وخلف ا قرأو
 بكسر اهلاء، وضم امليم َوْصبًل.  ﴾َرِبُِِّم اهْلَُدى﴿بن عامر، وعاصم ا قرأ [:ٖٕ]اآلية:﴾َرِبُِِّم اهْلَُدى﴿
ُُم اهْلَُدى﴿ َوَخَلف اْلَعاِشر، اْلِكَساِئيّ  قرأو  َوْصبًل.ِبَضمِّ اهْلَاِء، وامليم  ﴾َرِبِّ
 .يقفوف بكسر اهلاء، وإسكاف امليم كل القراء األربعةو 

ْدَغاـِ هِلَشاـ، مىُ َجاءَ  َوَلَقدْ ﴿ * املدغم اسصغري:  .َوَخَلف اْلَعاِشرَواْلِكَساِئّي، ﴾: اِبإْلِ
﴾، فَػَتَدىلَّ ﴿﴿اأْلَْعَلى﴾، ، ﴿فَاْستَػَوى﴾ ْلُقَوى﴾،ا﴿، ﴿يُوَحى﴾، ﴿اهْلََوى﴾، ﴿َغَوى﴾، ﴾َىَوى﴿ * املمال:

تَػَهى﴿﴿يَػَرى﴾، ﴿ُأْخَرى﴾، ، ﴿فََأْوَحى﴾، ﴿أَْوَحى﴾، ﴿أَْدَن﴾ وقفاً، ﴿طََغى﴾،  ﴾﴿يَػْغَشى، ﴿اْلَمْأَوى﴾﴾، اْلُمنػْ
﴾، ، وقفا ﴿تَػْهَوى﴾﴿اأْلُنْػَثى﴾، ﴿ِضيَزى﴾، ﴿اأْلُْخَرى﴾، ﴿َواْلُعزَّى﴾، ﴿اْلُكبػَْرى﴾،  ﴿اهْلَُدى﴾، ﴿َٕنىنَّ
َماَلِة لْلِكَساِئّي، ﴿َويَػْرَضى﴾﴿َواأْلُوىَل﴾،   .َوَخَلف اْلَعاِشر: اِبإْلِ
 والكسائي، َوَخَلف اْلَعاِشر.: إبمالة الراء واهلمزة البن ذكواف، وشعبة، كلو  ﴿رءا﴾

 .هما معا، وفتحهما معا البن ذكواف، وإبمالتالعاشر وخلف الكسائي،و  ،إبمالة الراء واهلمزة لشعبة﴾: رآهُ ﴿
َماَلِة ال :﴾ُىماءَ جَ ﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر بن ذكواف،اِبإْلِ
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 قرأ :[ٖ٘]اآلية:﴾ُهوَ فػَ ﴿، [ٖٓ﴿َوُىَو﴾]اآلية:

 .فيهما إبسكاف اهلاء ﴾وَ هْ َوْىَو ، فػَ ﴿ اْلِكَساِئيّ 
 ِبَضمِّ اهْلَاءِ ﴾ ُهوَ َوُىَو ، فػَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .فيهما

 بن عامر، وعاصما قرأ [:ٖٚ:ية﴾]اآلَكبائَِر اإْلٍِبِْ ﴿
 .بفتح الباء، وألف بعدىا، ٍب شمزة مكسورة ﴾رَ ئِ ابَ كَ ﴿

بكسر الباء،  ﴾ًنَ بِ كَ ﴿ الكسائي، وخلف العاشر قرأو
 وَيء بعدىا.

 ُنذؼ  ﴾تَ يْ رَ فػَ أَ ﴿ الكسائي قرأ: [ٖٖ]اآلية:﴾تَ يْ أَ رَ فػَ أَ ﴿
  .اهلمزة الثانية املتوسطة

 اهلمزة إبثبات ﴾تَ يْ أَ رَ فػَ أَ ﴿اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعِة  قرأو
 حمققة ُب الالٌن.

بفتح  ﴾ـاِإبْػرَاىَ ﴿ ىشاـ قرأ :[ٖٚ]اآلية:﴾ِإبْػرَاِىيم﴿
 اهلاء، وألف بعدىا.

﴾ بكسر اهلاء، وَيء ِإبْػرَاِىيم﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .بعدىا

 
نْػَيا﴾، ﴾اأْلُنْػَثى﴿ * املمال: ﴾، ﴿الدُّ ﴾ ﴿اتػََّقى﴾،، ﴿اِبْلُْسىَن﴾، ﴿اْىَتَدى﴾، ﴿تَػَوىلَّ ﴿َوأَْعَطى﴾، ، ﴿تَػَوىلَّ
﴾﴾، ُموَسى﴿يَػَرى﴾، ﴿﴿َوَأْكَدى﴾،   ،﴿اأْلَْوََب﴾﴿صُمْزَاُه﴾، َرى﴾، ﴿يػُ ﴿َسَعى﴾، ﴿ُأْخَرى﴾، ، ﴿َوَبَّ

تَػَهى﴿ ، ﴿اأْلُنْػَثى﴾﴿اأْلُْخَرى﴾، ﴿َواْلُعزَّى﴾، ﴿اْلُكبػَْرى﴾، ، ﴿طََغى﴾، ﴾﴿َوَأْحَيا، ﴿َوأَْبَكى﴾﴾، اْلُمنػْ
﴾، ﴿َواأْلُوىَل﴾، ﴿َويَػْرَضى﴾، وقفا ﴿تَػْهَوى﴾﴿ِضيَزى﴾،  َماَلِة لْلِكَساِئّي، ﴿اهْلَُدى﴾، ﴿َٕنىنَّ  .َوَخَلف اْلَعاِشر: اِبإْلِ
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 ﴾ودَ ٖنَُ ﴿ عاصم قرأ: [ٔ٘:ية]اآل﴾َٖنُودَ ﴿وَ 

 الداؿ. بغًن تنوين
بتنوين  ﴾وداً ٖنَُ وَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 ويبدؿ التنوين هلم حاؿ الوقف ألفا، الداؿ

 .﴾ٖنودا﴿

S j 
 چٱ    ٻ ٻ ٻ  چ

  اسورتيني:بني
ابلبسملة بٌن  َعاِصم، َواْلِكَساِئيّ  قرأ

 السورتٌن.
السكت، »وجهٌن: ب اْبن َعاِمر قرأو
 .«والوصل

ابلوصل دوف َخَلف اْلَعاِشر  قرأو
 البسملة. 

 
 
 

ْدَغاـِ هِلَشاـ، مْ ىُ َجاءَ  َوَلَقدْ ﴿ * املدغم اسصغري:  .َوَخَلف اْلَعاِشرَواْلِكَساِئّي، ﴾: اِبإْلِ
﴾، ، ﴾َواأْلُنْػَثى﴿ * املمال: ْعَرى﴾، ﴿َوأَقْػىَن﴾﴿اأْلُْخَرى﴾، ﴿أَْغىَن﴾، ﴿َٕنىنَّ ، ﴿اأْلُوىَل﴾ معاً ، ﴿الشِّ

َماَلِة لْلِكَساِئّي، ﴾تَػَتَماَرى﴾، ﴿َغشَّى﴿﴿أَْىَوى﴾، ﴿فَػَغشَّاَىا﴾، ، ﴿َوَأْطَغى﴾ ﴿أَبْػَقى﴾،  .َوَخَلف اْلَعاِشر: اِبإْلِ
َماَلِة للكسائي ِعْنَد اْلَوْقِف ﴿اآْلزَِفُة﴾، ﴿َكاِشَفٌة﴾:   .داً احِ وَ  الً وْ قػَ اِبإْلِ

َماَلِة ال :ُىم﴾َجاءَ ﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر بن ذكواف،اِبإْلِ
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 بن عامر، وعاصما قرأ[: ٚ:ية﴾]اآلُخشَّعاً ﴿

بضم اخلاء، وحذؼ األلف، وفتح الشٌن  ﴾ُخشَّعاً ﴿
 .مشّددة
بفتح  ﴾عاً شِ اخَ ﴿ وخلف العاشر الكسائي، قرأو

 .اخلاء، وألف بعدىا، وكسر الشٌن خمّففة
 ،وشعبة ،ابن ذكواف قرأ :[ٕٔ]اآلية:﴾وانً يُ عُ ﴿

 .بكسر العٌن ﴾وانً يُ عِ والكسائي ﴿
 .العٌن بضم اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعِة ﴿ُعُيواًن﴾ قرأو

ىشاـ بتحقيق اهلمزتٌن،  قرأ :[ٕ٘]اآلية:﴾أُْلِقيَ ﴿أَ 
 مع اإلدخاؿ وعدمو، ولو أيضاً تسهيل الثانية مع إدخاؿ.

اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعِة بتحقيق اهلمزتٌن مع عدـ  قرأو
 اإلدخاؿ.
 ابن عامر قرأ[: ٕٙ:ية﴾]اآلَسيَػْعَلُموفَ ﴿

 .بتاء اخلطاب ﴾وفَ مُ لَ عْ تػَ سَ ﴿
 .بياء الغيبة ﴾َسيَػْعَلُموفَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 
 

َبْت َٖنُودُ ﴿ * املدغم اسصغري: ْدَغاـِ ﴾َكذَّ  .َواْلِكَساِئيّ  ،ْبن َعاِمرال: اِبإْلِ
َماَلِة لْلِكَساِئّي،  :وقفاً  ﴾﴿فَاْلتَػَقى * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ
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ْدَغاـِ هلِِ : ، ﴿َوَلَقْد َجاَء﴾﴾َصبََّحُهم دْ قَ لَ وَ ﴿ اسصغري:* املدغم   .َوَخَلف اْلَعاِشرَواْلِكَساِئّي،  ،َشاـاِبإْلِ
َماَلِة : ﴾أَْدَىى﴿ ﴾،فَػتَػَعاَطى﴿ * املمال:  َوَخَلف اْلَعاِشر.ْلِكَساِئّي، لِ اِبإْلِ

َماَلِة ل :﴾ارِ النَّ ﴿  .اْلِكَساِئيّ دوري اِبإْلِ
َماَلِة  ﴾:َجاءَ ﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر ،البن ذكوافاِبإْلِ

  



531 
 

 

kS 
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  اسورتيني:بني
 ابلبسملة بٌن السورتٌن. َعاِصم، َواْلِكَساِئيّ  قرأ
 .«السكت، والوصل»وجهٌن: ب اْبن َعاِمر قرأو
 ابلوصل دوف البسملة. َخَلف اْلَعاِشر  قرأو
 قرأ[: ٕٔ:ية﴾]اآلَوالَْبُّ ُذو اْلَعْصِف َوالرَّضْمافُ ﴿

بنصب األمساء  ﴾افَ ضمَْ الرَّ وَ  فِ صْ عَ ا الْ ذَ  بَّ الَْ وَ ﴿ابن عامر 
 .الثبلثة
ابلرفع  ﴾َوالَْبُّ ُذو اْلَعْصِف َوالرَّضْمافُ ﴿ عاصم قرأو

 .ُب الثبلثة
و ذُ  بُّ الَْ وَ ﴿برفع   الكسائي، وخلف العاشر قرأو

 .﴾افِ ضمَْ الرَّ وَ ﴿وجّر  ﴾،فِ صْ عَ الْ 
 
 
 
 

َماَلِة ل :﴾رٍ انَّ ﴿﴿َكاْلَفخَّاِر﴾،  * املمال:  اْلِكَساِئّي.دوري اِبإْلِ
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شعبة  قرأ [:ٕٕ﴾]اآلية:ؤُ لُ ؤْ لُّ ال﴿

  .ؿ اهلمزة األوىل مطلقاابد﴾ إبؤُ لُ و لُّ ال﴿
 ﴾ؤُ لُ ؤْ لُّ ال﴿  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 بتحقيق اهلمزتٌن.
الثانية فبل يبدهلا وقفا إال ىشاـ  اهلمزة وأما

، ولوأيضا تسهيلها بٌن  ولو كذلك   بٌن مع الرـو
. إبداهلا واواً   خالصة مع السكوف واإلمشاـ والرـو

شعبة  قرأ[: ٕٗ:ية﴾]اآلاْلُمْنَشآتُ ﴿
 .بكسر الشٌن ﴾آتُ اْلُمْنشِ ﴿ِنلف عنو 

 ﴾اْلُمْنَشآتُ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 «.لشعبة»وىو الوجو الثاين ، بفتح الشٌن

بن عامر، ا قرأ[: ٖٔ:ية﴾]اآلَسنَػْفرُغُ ﴿
 .بنوف العظمة املفتوحة ﴾َسنَػْفرُغُ ﴿ وعاصم
 الكسائي، وخلف العاشر قرأو

 .ابلياء التحتية املفتوحة ﴾غُ ُر فْ يػَ ﴿سَ 
﴾ وُ يُّ أَ [: ابن عامر ﴿ٖٔ:اآلية﴾]وَ يُّ أَ ﴿

 وصبًل. بضم ىاء
 «.اهلاء»بفتح  ﴾وَ يُّ أَ ﴿ اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ اَبِقي  قرأو

 .ابأللف﴿أَيػَُّها﴾  الكسائيووقف 
 .بدوف ألف« اهلاء»على  ﴾وْ يُّ أَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ ووقف 

َماَلِة  :﴾رٍ انَّ ﴿﴾، َوارِ ﴿اْلَْ  * املمال:  .اْلِكَساِئيّ دوري لاِبإْلِ
َماَلِة  :، ﴿ِبِسيَماُىْم﴾﴾َويَػبػَْقى﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشرْلِكَساِئّي، لِ اِبإْلِ
ـِ ﴿ َماَلِة  ﴾:َواإْلِْكرَا  .البن ذكواف ِنلفواِبإْلِ
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الكسائي  قرأ[: ٗٚوٙ٘:ية]اآلمعاً ﴾ َلَْ َيْطِمثْػُهنَّ ﴿

ِِ ﴿ِنلف عنو  إذ قد صح عنو القراءة بضم ﴾ ثْػُهنَّ َلَْ َيْطُم
 امليم، وكسرىا ُب املوضعٌن.

ابن »وقد ذكرت عّدة أقواؿ ُب ىذا اخلبلؼ: فقد روى 
ىػ: الضم، والكسر فيهما ال يبال كيف  ٕٖٗت « جماىد

 يقرأشما.
وروى األكثروف من علماء القراءات التخيًن ُب أحدشما 

ّنعىن أنو إذا ضّم األوؿ كسر الثاين، وإذا  « الكسائي»عن 
ه اثبتاف كسر األوؿ ضّم الثاين، والوجهاف من التخيًن وغًن 

 نّصا وأداء كما ُب النشر.« الكسائي»عن 
وقاؿ الكثًنوف من علماء القراءات: إذا أردت قراءهتما، 
وٗنعهما ُب التبلوة، فاقرأ األوؿ ابلضم ٍب ابلكسر، واقرأ 

 الثاين ابلكسر ٍب ابلضم.
رضي هللا تعاىل خي و وأقوؿ: ىكذا قرأت على شي

 .عنهم
ُب املوضعٌن  ﴾َلَْ َيْطِمثْػُهنَّ ﴿ اأْلَْربَػَعةِ اَبِقي اْلُقرّاِء  قرأو

 .بكسر امليم فيهما
 

َماَلِة  :وقفاً  ﴾َوَجىَن ﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشرْلِكَساِئّي، لِ اِبإْلِ
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[: سبق قريبا؛ ٗٚ]اآلية:﴾َلَْ َيْطِمثْػُهنَّ ﴿
 فتدبّر.

ابن عامر  قرأ[: ٛٚ:ية﴾]اآلِذي اْلَْبلؿِ ﴿
 .ابلواو ﴾وذُ ﴿

 .ابلياء ﴾ِذي﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

mS 

 چٱ    ٻ ٻ ٻ  چ
  اسورتيني:بني
ابلبسملة بٌن  َعاِصم، َواْلِكَساِئيّ  قرأ

 السورتٌن.
السكت، »وجهٌن: ب اْبن َعاِمر قرأو
 .«والوصل

 ابلوصل دوف البسملة. َخَلف اْلَعاِشر  قرأو
 
 
 

َماَلِة  ﴾:َواإْلِْكرَاـِ ﴿ * املمال:  .البن ذكواف ِنلفواِبإْلِ
َماَلِة لِْلِكَساِئيِّ : ﴾، ﴿َخاِفَضٌة﴾، ﴿َراِفَعةٌ ﴾اْلَواِقَعةُ ﴿  ِِنُْلٍف َعْنُو.َحاَلَة اْلَوْقِف اِبإْلِ

َماَلِة للكسائي ِعْنَد اْلَوْقِف  :، ﴿اْلَمْيَمَنِة﴾، ﴿اْلَمْشَأَمِة﴾، ﴿ثُػلٌَّة﴾، ﴿مَّْوُضونٍَة﴾﴾َثبَلثَةً ﴿﴿َكاِذبٌَة﴾،   الً وْ قػَ اِبإْلِ
 .داً احِ وَ 

  



535 
 

 
َزُفوفَ ﴿ بن عامرا قرأ :[ٜٔ:ية]اآل﴾يُػنػْزَفُوفَ ﴿ بضم  ﴾يُػنػْ

 .وفتح الزاي الياء،
بضم الياء، وكسر  ﴾وفَ فُ زِ نْ يػُ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .الزاي

 َوُحورٍ ﴿ الكسائي قرأ[: ٕٕ:ية﴾]اآلَوُحوٌر ِعٌنٌ ﴿
 .ابْلّر فيهما ﴾ِعٌنٍ 

 .ابلرفع فيهما ﴾َوُحوٌر ِعٌنٌ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
ؿ ابد﴾ إبؤِ لُ و لُّ ال﴿شعبة  قرأ [:ٖٕ﴾]اآلية:ؤِ لُ ؤْ لُّ ال﴿

  .اهلمزة األوىل مطلقا
 بتحقيق اهلمزتٌن. ﴾ؤِ لُ ؤْ لُّ ال﴿  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
الثانية واوا ساكنة مدية، إببداؿ اهلمزة  وقفاً  ىشاـ قرأو

وتسهيلها بٌن بٌن مع الرـو وىذاف الوجهاف قياسياف، وصموز 
إبداهلا واوا خالصة إتباعا للرسم، وحينئذ صموز الوقف عليها 
ابلسكوف اض فيتحد ىذا الوجو مع الوجو األوؿ وصموز 
الوقف عليها ابلرـو فيكوف فيها عند الوقف أربعة أوجو 

 ديرا وثبلثة ٓنقيقا وعمبل.تق
 شعبة، وخلف العاشر قرأ[: ٖٚ:ية﴾]اآلُعُرابً ﴿

 .بضم الراء﴾ ُعُرابً ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو إبسكاف الراء. ﴾ابً ُعرْ ﴿
 .ابالستفهاـ ُب األوؿ واإلخبار ُب الثاين﴾ انَّ ، إِ  اذَ إِ أَ ﴿الكسائي  قرأ[: ٚٗ﴾]اآلية:انَّ إِ أَ ،  اذَ إِ أَ ﴿
 شاـ، وهلفبل خبلؼ بينهم ُب االستفهاـ ُب األوؿ ،ابالستفهاـ فيهما﴾ انَّ إِ أَ ،  اذَ إِ أَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .التحقيق مع اإلدخاؿ، وابقي القراء األربعة ابلتحقيق مع عدـ اإلدخاؿ
َنامِ ﴿ َنامُ ﴿ابن عامر، وشعبة  قرأ :[ٚٗ]اآلية:﴾تػْ  .بكسر امليم﴾ َناتػْ مِ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأ. وامليم ضمب﴾ تػْ
 .ح الواوبفت﴾ وَ أَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو .إبسكاف الواو﴾ وْ أَ ﴿ابن عامر  قرأ [:ٛٗ﴾]اآلية:انَ ؤُ آابَ  وَ أَ ﴿

َماَلِة للكسائي ِعْنَد اْلَوْقِف  :﴿ثُػلٌَّة﴾﴿َكِثًنٍَة﴾،   .داً احِ وَ  الً وْ قػَ اِبإْلِ
َماَلِة لِْلِكَساِئيِّ : ، ﴿مَّْرُفوَعٍة﴾، ﴿َمْقطُوَعٍة﴾ ورموه﴾ةٍ عَ دَمُْنو ﴿  ِِنُْلٍف َعْنُو.َحاَلَة اْلَوْقِف اِبإْلِ
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 عاصم قرأ[: ٘٘:ية﴾]اآلُشْربَ ﴿

 .بضم الشٌن ﴾ُشْربَ ﴿
بفتح  ﴾ْربَ شَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .الشٌن

 ﴾متُ يػْ رَ فػَ أَ ﴿ الكسائي قرأكلو:   ﴾متُ يػْ أَ رَ فػَ أَ ﴿
  .اهلمزة الثانية املتوسطة ُنذؼ
 ﴾متُ يػْ أَ رَ فػَ أَ ﴿اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعِة  قرأو
 حمققة ُب الالٌن. اهلمزة إبثبات

 األول: بوجهٌن ِىَشاـ قرأ :كلو  ﴾أَأَنْػُتم﴿
 اسثاين:تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخاؿ، 

 ٓنقيقها مع اإلدخاؿ.
بتحقيق اهلمزتٌن  اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ اَبِقي  قرأو

 مع عدـ اإلدخاؿ.
ابن عامر،  قرأ :[ٕٙ]اآلية:﴿َتذَكَُّروَف﴾

 بتشديد الذاؿ. كَُّروَف﴾﴿َتذَّ وشعبة 
 ﴿َتذَكَُّروَف﴾ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 بتخفيف الذاؿ.
 .ِبمزتٌن حمققتٌن: األوىل مفتوحة والثانية مكسورة﴾ انَّ إِ ﴿أَ شعبة  قرأ [:ٙٙ﴾]اآلية:وفَ مُ رَ غْ مُ  لَ انَّ إِ ﴿
 ِبمزه واحدة مكسورة حمققة. ﴾انَّ إِ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

ْدَغاـِ ﴾: نُ رمَْ  َبلْ ﴿ * املدغم اسصغري:  .والبد من الغنة حاؿ اإلدغاـ لكسائي،ل اِبإْلِ
َماَلِة لْلِكَساِئّي، ﴿اأْلُوىَل﴾ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشر: اِبإْلِ
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 ﴾ إبسكافوَ ﴿هلَْ  اْلِكَساِئيّ  قرأ :[ٜ٘]اآلية:﴾وَ ﴿هلَُ 

 اهلاء. 
 .﴾ ِبَضمِّ اهْلَاءِ وَ ﴿هلَُ  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

oS 
 چٱ    ٻ ٻ ٻ  چ

  اسورتيني:بني
 ابلبسملة بٌن السورتٌن. َعاِصم، َواْلِكَساِئيّ  قرأ
 .«السكت، والوصل»وجهٌن: ب اْبن َعاِمر قرأو
 ابلوصل دوف البسملة. َخَلف اْلَعاِشر  قرأو
 إبسكاف اهلاء. ﴾وَ َوىْ ﴿ اْلِكَساِئيّ  قرأ :كلو  ﴾َوُىوَ ﴿
 ِبَضمِّ اهْلَاِء.﴾ َوُىوَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 ابن عامر قرأ: [ٓٔ:ية]اآل﴾وَُكبلِّ َوَعَد اّللَُّ اْلُْسىن﴿

 برفع البلـ. ﴾لّّ كُ َو ﴿
 البلـ. نصبب ﴾بلِّ كُ َو ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
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عاصم  قرأ: [٘]اآلية:﴾األُُمورُ  تُػْرَجعُ ﴿

 .بضم التاء، وفتح اْليم تُػْرَجُع﴾﴿
بفتح  ُع﴾ْرجِ تػَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .التاء، وكسر اْليم
اْبن َعاِمر،  قرأ: [ٜ]اآلية:﴾َلَرُءوؼٌ ﴿
 .إبثبات الواو بعد اهلمزة ﴾َلَرُءوؼٌ ﴿ َوحْفص
 ﴿َلَرُؤٌؼ﴾اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعِة  قرأو 

 .ُنذؼ الواو اليت بعد اهلمزة
اْبن َعاِمر  قرأ: [ٔٔ]اآلية:﴾فَػُيَضاِعَفوُ ﴿

بتشديد العٌن، وحذؼ األلف، ﴾ وُ فَ فَػُيَضعِّ ﴿
  مع نصب الفاء.

بتخفيف  ﴾فَػُيَضاِعَفوُ عاصم ﴿ قرأو
 .العٌن، وألف قبلها، مع نصب الفاء

 َوَخَلف اْلَعاِشراْلِكَساِئّي،  قرأو
بتخفيف العٌن، وألف قبلها، مع  ﴾وُ فَػُيَضاِعفُ ﴿

 .رفع الفاء
 
 

َماَلِة لِْلِكَساِئّي، ﴾: اْلُْسىَن ﴿﴿اْستَػَوى﴾،  * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ
َماَلِة  :﴾ارِ هَ نػَّ ال﴿  .اْلِكَساِئيّ دوري لاِبإْلِ
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  َواْلِكَساِئّي ابإلمشاـ. ،ِىَشاـ قرأ: [ٕ٘]اآلية:﴾ِقيلَ ﴿
 ابلكسرة اخلالصة. اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 ﴿اَل  ابن عامر قرأ[: ٘ٔ:ية﴾]اآلال يُػْؤَخذُ ﴿

 بتاء التأنيث. ﴾ذُ خَ ؤْ تػُ 
 .بياء التذكًن ﴾ال يُػْؤَخذُ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 ﴾َوما نَػَزؿَ ﴿ حفص قرأ[: ٙٔ:ية﴾]اآلَوما نَػَزؿَ ﴿

 بتخفيف الزاي.
 .بتشديد الزاي ﴾ؿَ زَّ ا نػَ مَ وَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

َوَخَلف  ،اْلِكَساِئيّ  قرأ :[ٙٔ]اآلية:َمُد﴾اأْلَ  مُ هِ يْ لَ ﴿عَ 
 ِبَضمِّ اهْلَاِء، وامليم َوْصبًل. ﴾َمدُ ُم اأْلَ َعَليػْهُ ﴿ اْلَعاِشر
بكسر ﴾ َمدُ َعَلْيِهُم اأْلَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

يقفوف بكسر  كل القراء األربعةو اهلاء، وضم امليم َوْصبًل، 
 .اهلاء، وإسكاف امليم

 قرأ[: ٛٔ:ية﴾]اآلِإفَّ اْلُمصَّدِِّقٌَن َواْلُمصَّدِّقاتِ ﴿
 .بتخفيف الصاد فيهما ﴾تِ اقَ دِّ صَ مُ الْ وَ  ٌنَ قِ دِّ صَ مُ الْ ﴿شعبة 
﴾ اْلُمصَّدِِّقٌَن َواْلُمصَّدِّقاتِ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .بتشديد الصاد فيهما
 .﴾ بتشديد العٌن، وحذؼ األلففُ ُيَضعَّ ﴿ اْبن َعاِمر قرأ: [ٛٔ]اآلية:﴾فُ ُيَضاعَ ﴿
 .﴾ بتخفيف العٌن، وإثبات األلففُ ُيَضاعَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 

َماَلِة لِْلِكَساِئّي، ﴾: َمْواَلُكمْ ﴿﴾، بَػَلى﴿﴿َيْسَعى﴾، ﴿ُبْشرَاُكُم﴾، ﴿تَػَرى﴾ وقفاً،  * املمال: َوَخَلف اِبإْلِ
 .اْلَعاِشر

َماَلِة ال﴾اءَ جَ ﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر بن ذكواف،: اِبإْلِ
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ُشْعَبة  قرأ :[ٕٓ]اآلية:﴾افٌ وَ ضْ رِ وَ ﴿

 .بضم الراء﴾ افٌ وَ ضْ رُ ﴿وَ 
﴾ افٌ وَ ضْ رِ ﴿وَ  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .الراء بكسر

ابن عامر،  قرأ: [ٕٗ]اآلية:﴾اِبْلُبْخلِ ﴿
بضم الباء، وسكوف ﴾ اِبْلُبْخلِ ﴿ وعاصم

 .اخلاء
 َوَخَلف اْلَعاِشراْلِكَساِئّي،  قرأو

 .بفتح الباء، واخلاء﴾ لِ خَ اِبْلبَ ﴿
ابن عامر  قرأ[: ٕٗ:ية﴾]اآلُىَو اْلَغيِنُّ ﴿

 .﴾ىو﴿ُنذؼ لفظ  ﴾يِنُّ غَ هللا الْ  فَّ إِ فَ ﴿
 وَ ىُ  هللاَ  فَّ إِ فَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 ﴾.ىو﴿إبثبات لفظ  ﴾يدمِ الَْ  يِنُّ غَ الْ 
 
 
 
 
 

نْػَيا﴿ * املمال: َماَلِة لْلِكَساِئّي،  :﴾آاتُكمْ ﴿، ﴾فَػتَػرَاهُ ﴿، معاً  ﴾الدُّ  .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ
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بفتح  ﴾ـاِإبْػرَاىَ ﴿ ىشاـ قرأ :[ٕٙ]اآلية:﴾ِإبْػرَاِىيم﴿

 اهلاء، وألف بعدىا.
﴾ بكسر اهلاء، ِإبْػرَاِىيم﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .وَيء بعدىا
بضم ﴾ افِ ْضوَ رُ ﴿ُشْعَبة  قرأ: [ٕٚ]اآلية:﴾افِ رِْضوَ ﴿

 .الراء
 .الراء بكسر﴾ افِ رِْضوَ ﴿ اأْلَْربَػَعةِ اَبِقي اْلُقرّاِء  قرأو
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

َماَلِة  :﴿آاَثرِِىم﴾ * املمال:  اْلِكَساِئّي.دوري لاِبإْلِ
َماَلِة لْلِكَساِئّي، وقفاً  ﴾ىيسَ عِ بِ ﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر: اِبإْلِ
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عاصم  قرأ[: ٖوٕ:ية﴾]اآليُظاِىُروفَ ﴿
بضم الياء، ﴾ يُظاِىُروفَ ﴿ُب املوضعٌن 

ؤنفيف الظاء، واهلاء وكسرىا، وألف بعد 
 .الظاء

 ُب املوضعٌن  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
بفتح الياء، وتشديد الظاء،  ﴾وفَ رُ ىَ اظَّ ﴿يَ 

 .وألف بعدىا، مع ٔنفيف اهلاء وفتحها
 
 
 
 
 
 
 
 

ْدَغاـِ ﴾عَ مسَِ  دْ قَ ﴿ * املدغم اسصغري:  .َوَخَلف اْلَعاِشر، َواْلِكَساِئّي، َشاـهلِِ  : اِبإْلِ
َماَلِة  :معاً  ﴾لِْلَكاِفرِينَ وَ ﴿ * املمال:   اْلِكَساِئّي.دوري لاِبإْلِ

َماَلِة ﴾: َأْحَصاهُ ﴿  َوَخَلف اْلَعاِشر.ْلِكَساِئّي، لِ اِبإْلِ
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 َواْلِكَساِئّي ابإلمشاـ. ،ِىَشاـ قرأ: [ٔٔ]اآلية:﴾ِقيلَ ﴿
 ابلكسرة اخلالصة. اأْلَْربَػَعةِ اَبِقي اْلُقرّاِء  قرأو
 ﴾اْلَمجاِلسِ ﴿ عاصم قرأ[: ٔٔ:ية﴾]اآلاْلَمجاِلسِ ﴿

 .على اْلمع ؛بفتح اْليم، وألف بعدىا
إبسكاف اْليم،  ﴾سِ لِ جْ مَ الْ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 على اإلفراد. ؛وحذؼ األلف
ابن عامر،  قرأ[: ٔٔ:ية﴾]اآل﴿اْنُشُزوا فَاْنُشُزوا

بضم الشٌن ﴾ وحفص، وشعبة ِنلف عنو ﴿اْنُشُزوا فَاْنُشُزوا
يبدءوف ِبمزة وصل  ﴾انشزواػ﴿فيهما، وحالة البدء ب

.  مضمومة ألف اثلث الفعل وىو الشٌن مضمـو
﴾ ُزواُزوا فَاْنشِ ﴿اْنشِ  كسائي، وخلف العاشرال قرأو

وحالة  ،«لشعبة»بكسر الشٌن فيهما، وىو الوجو الثاين 
يبدءوف ِبمزة الوصل مكسورة لكسر  ﴾وازُ شِ نْ اِ ػ﴿البدء ب
 .الشٌن

 
 
 
 

َماَلِة  :﴾َوالتػَّْقَوى﴿، ، ﴿النَّْجَوى﴾ معاً ﴾أَْدنَ ﴿﴿ذَمَْوى﴾،  * املمال:  َوَخَلف اْلَعاِشر.ْلِكَساِئّي، لاِبإْلِ
َماَلِة  ﴾:ؾَ و اءُ جَ ﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر ،الْبن ذَْكَوافاِبإْلِ
َماَلِة للكسائي ِعْنَد اْلَوْقِف  :﴾ةِ امَ يَ قِ الْ ﴿  .داً احِ وَ  الً وْ قػَ اِبإْلِ
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ِىَشاـ  قرأ :[ٖٔ]اآلية:﴾ْشَفْقُتمْ أَأَ ﴿
تسهيل اهلمزة الثانية مع  األول: بوجهٌن

 ٓنقيقها مع اإلدخاؿ. اسثاين:اإلدخاؿ، 
مع  ابلتحقيق اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 عدـ اإلدخاؿ.
 اْبن َعاِمر، قرأ :[ٛٔ]اآلية:﴾وفَ ضَمَْسبُ وَ ﴿
 .بفتح السٌن ﴾وفَ ضَمَْسبُ وَ ﴿ َوَعاِصم
 الكسائي َوَخَلف اْلَعاِشر قرأو

 .بكسر السٌن ﴾وفَ بُ ضَمْسِ وَ ﴿
بن ا قرأ [:ٜٔ]اآلية:﴾شَّْيطَافُ ال َعَلْيِهمُ ﴿

بكسر  ﴾شَّْيطَافُ ال َعَلْيِهمُ ﴿عامر، وعاصم 
 اهلاء، وضم امليم َوْصبًل. 

 َوَخَلف اْلَعاِشر، اْلِكَساِئيّ  قرأو
ِبَضمِّ اهْلَاِء، وامليم  ﴾شَّْيطَافُ ال مُ َعَليػْهُ ﴿

 َوْصبلً.
يقفوف بكسر اهلاء،  كل القراء األربعةو 

 .وإسكاف امليم
 

َماَلِة لْلِكَساِئّي، ، ﴿فَأَْنَساُىْم﴾معاً  ﴾ذَمَْواُكمْ ﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشر: اِبإْلِ
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[، ﴿َعَلْيِهُم ٕٕ]اجملادلة:﴾ظمَافَ اإْلِ  قُػُلوِِبِمُ ﴿

 َوَخَلف اْلَعاِشر ،اْلِكَساِئيّ  قرأ :[ٖاْلَْبَلَء﴾]الشر:
ُهُم اْلَْبَلءَ ظمَافَ اإْلِ  مُ قُػُلوِبُِ ﴿  ﴾ ِبَضمِّ اهْلَاِء وامليم َوْصبًل.، َعَليػْ

، َعَلْيِهُم ظمَافَ اإْلِ  قُػُلوِِبِمُ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 ﴾ بكسر اهلاء وضم امليم َوْصبًل.اْلَْبَلءَ 
يكسروف اهلاء، ويسكنوف  كلهمف أما عند اسرقفو
 امليم.

sS 
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إبسكاف  ﴾وَ َوىْ ﴿ اْلِكَساِئيّ  قرأ :[ٔ]اآلية:﴾َوُىوَ ﴿
 اهلاء.

 ِبَضمِّ اهْلَاِء.﴾ َوُىوَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 قُػُلوِِبِمُ ﴿ ابن عامر قرأ :[ٕ]اآلية:﴾رُّْعبَ ال قُػُلوِِبِمُ ﴿

، وضم عٌن ﴾ بكسر اهلاء وضم امليم َوْصبلً رُُّعبَ ال
 ﴾.رُُّعبَ ال﴿

﴾ بكسر اهلاء وضم رُّْعبَ ال قُػُلوِِبِمُ ﴿ عاصم قرأو
 ﴾.رُّْعبَ ال﴿، مع سكوف عٌن امليم َوْصبلً 

 ﴾.رُُّعبَ ال﴿، وضم عٌن َوْصبلً ﴾ ِبَضمِّ اهْلَاِء وامليم رُُّعبَ ال مُ قُػُلوِبُِ ﴿اْلِكَساِئّي  قرأو
 ﴾.رُّْعبَ ال﴿، مع سكوف عٌن ﴾ ِبَضمِّ اهْلَاِء وامليم َوْصبلً رُّْعبَ ال مُ قُػُلوِبُِ ﴿ َخَلف اْلَعاِشر قرأو
 يكسروف اهلاء، ويسكنوف امليم. كلهمف أما عند اسرقفو
 بضم الباء. ﴾ُهمْ بُػُيوتػُ ﴿ َحْفص قرأ: [ٕ]اآلية:﴾ُهمبُػُيوتػُ ﴿
 .بكسر الباء ﴾ُهمْ ُيوتػُ بِ ﴿ اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ اَبِقي  قرأو

نْػَيا﴾﴾َفآاَتُىمُ ﴿ * املمال: َماَلِة لْلِكَساِئّي،  :، ﴿الدُّ  .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ
َماَلِة ل :، ﴿اأْلَْبَصاِر﴾، ﴿النَّاِر﴾﴾ِىمْ رِ َدَيَ ﴿  اْلِكَساِئّي.دوري اِبإْلِ
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ِىَشاـ  قرأ :ونظًنه [ٙ]اآلية:﴾َيَشاءُ ﴿

عند الوقف إبِِْبَداِؿ اهلَْمزَِة ألفا مع القصر، 
 والتوسط، واملد، وتسهيلها ابلرـو مع املد

 والقصر.
 ىشاـ قرأ[: ٚ:ية﴾]اآلَيُكوَف ُدوَلةً ﴿
 .ابلرفع ﴾ةٌ ولَ دُ ﴿ابلتأنيث، و ﴾وفَ كُ ﴿تَ ِنلفو 
 ﴾وفَ كُ يَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

﴾، وىو الوجو الثاين ةً ولَ دُ ﴿ابلتذكًن، ونصب 
 .هلشاـ

ُشْعَبة  قرأ :[ٛ]اآلية:﴾اانً وَ ضْ رِ وَ ﴿
 .بضم الراء﴾ اانً وَ ضْ رُ ﴿وَ 

﴾ اانً وَ ضْ رِ ﴿وَ  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .الراء بكسر

 
 
 
 

َماَلِة ل :ِىْم﴾رِ َيَ ﴿دَ  * املمال:  اْلِكَساِئّي.دوري اِبإْلِ
َماَلِة لْلِكَساِئيّ ﴿آاَتُكْم﴾، ﴿نَػَهاُكْم﴾، ﴿اْلُقَرى﴾، ﴿واْليَػَتاَمى﴾، ﴾اْلُقْرىَب ﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر، : اِبإْلِ
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 اْبن َعاِمر، َوحْفص قرأ: [ٓٔ]اآلية:﴾َرُءوؼٌ ﴿

 .إبثبات الواو بعد اهلمزة ﴾َرُءوؼٌ ﴿
ُنذؼ الواو اليت  َرُؤٌؼ﴾اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعِة ﴿ قرأو

 .بعد اهلمزة
 َوَعاِصم اْبن َعاِمر، قرأ :[ٗٔ]اآلية:﴾مْ هُ َٓنَْسبػُ ﴿

 .بفتح السٌن﴾ مْ هُ َٓنَْسبػُ ﴿
 بكسر﴾ مْ هُ بػُ َٓنْسِ ﴿ الكسائي، َوَخَلف اْلَعاِشر قرأو

 لسٌن.ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

َماَلِة  ﴾:جاءوا﴿ * املَُمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشر ،الْبن ذَْكَوافاِبإْلِ
﴾ وقفاً  ﴾قُػًرى﴿ َماَلِة : وقفاً، ﴿َشّتَّ  َوَخَلف اْلَعاِشر.ْلِكَساِئّي، لِ اِبإْلِ
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 ﴾وَ َوىْ ﴿ اْلِكَساِئيّ  قرأ :[ٕٗ]اآلية:﴾َوُىوَ ﴿

 إبسكاف اهلاء.
ِبَضمِّ ﴾ َوُىوَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 اهْلَاِء.

[: يقف ىشاـ إببداؿ ٕٗ﴿اْلَبارُِئ﴾]اآلية:
، وتسهيل  ،وإمشاـ ،اهلمزة َيء مع سكوف ورـو

.  برـو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

َماَلِة  :معاً  ﴾ارِ النَّ ﴿املمال:  *    اْلِكَساِئّي.دوري لاِبإْلِ
َماَلةِ  :، ﴿اْلُْسىَن﴾﴾فَأَْنَساُىمْ ﴿  َوَخَلف اْلَعاِشر.ْلِكَساِئّي، لِ  اِبإْلِ

َماَلةِ ُئ﴾: ﴿اْلَبارِ   لدوري الكسائي. اِبإْلِ
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َنُكْم﴾﴿ عامر ابن  قرأ[: ٖ:ية]اآليَػْفِصُل بَػيػْ
 .بضم الياء، وفتح الفاء، وفتح الصاد املشّددة ﴾لُ صَّ فَ يػُ ﴿

بفتح الياء، وسكوف الفاء،  ﴾لُ صِ فْ يػَ ﴿عاصم  قرأو
 .وكسر الصاد خمففة

بضم ﴾ لُ صِّ فَ ﴿يػُ  الكسائي، وخلف العاشر قرأو
 .الياء، وفتح الفاء، وكسر الصاد مشّددة

: حيثما وقعت ُب القرآف الكرميو  [ٗ:ية﴾]اآلأُْسَوةٌ ﴿
 بضم اهلمزة. ﴾أُْسَوةٌ ﴿ عاصم قرأ

 بكسر اهلمزة. ﴾ةٌ وَ سْ إِ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
بفتح  ﴾ـاِإبْػرَاىَ ﴿ ىشاـ قرأ :[ٗ]اآلية:﴾ِإبْػرَاِىيمُب ﴿

 اهلاء، وألف بعدىا.
﴾ بكسر اهلاء، وَيء ِإبْػرَاِىيم﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .بعدىا

 
 

ْدَغاـِ ﴾َضلَّ  فَػَقدْ ﴿ اسصغري:* املدغم   .َوَخَلف اْلَعاِشر ،َواْلِكَساِئيّ  ،ْبن َعاِمرال: اِبإْلِ
َماَلِة  ﴾:مَجاءَك﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشر ،البن ذكوافاِبإْلِ

. ﴾:اٌب ضَ رْ مَ ﴿ َماَلِة لِْلِكَساِئيِّ  اِبإْلِ
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 عاصم قرأ[: ٙ:ية﴾]اآلأُْسَوةٌ ﴿

 بضم اهلمزة. ﴾أُْسَوةٌ ﴿
 ﴾ةٌ وَ سْ إِ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 بكسر اهلمزة.
، اْلِكَساِئيّ  قرأ :[ٓٔ]اآلية:﴾﴿َواْسأَُلوا
بنقل حركة اهلمزة  ﴾﴿َوَسُلوا َوَخَلف اْلَعاِشر

، مع حذؼ اهلمزة ُب إىل الساكن قبلها
  الالٌن.
 ﴾﴿َواْسأَُلوا  ابن عامر، وعاصم قرأو

إبسكاف السٌن، وبعدىا شمزة مفتوحة، وبعد 
 اهلمزة البلـ املضمومة.

 
 
 
 
 
 
 

َهاُكُم﴾ معاً  ﴿َعَسى﴾ * املمال: َماَلِة  :وقفاً، ﴿يَػنػْ  َوَخَلف اْلَعاِشر.ْلِكَساِئّي، لاِبإْلِ
َماَلِة معاً  ﴾اْلُكفَّارِ ﴿معاً،  ﴾مْ كُ ِر َيَ دِ ﴿  .اْلِكَساِئيّ  دوريل: اِبإْلِ
َماَلِة ال ﴾:َجاءَُكمُ ﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر بن ذكواف،اِبإْلِ
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إبسكاف  ﴾وَ َوىْ ﴿ اْلِكَساِئيّ  قرأ :[ٔ]اآلية:﴾َوُىوَ ﴿
 اهلاء.

 ِبَضمِّ اهْلَاِء.﴾ َوُىوَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

َماَلِة ال ﴾:اءَ جَ ﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشر بن ذكواف،اِبإْلِ
َماَلِة  :﴾ىوسَ مُ ﴿  َوَخَلف اْلَعاِشر.ْلِكَساِئّي، لاِبإْلِ
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شعبة  قرأ[: ٙ﴾]اآلية:وُ ي امسُْ دِ عْ بػَ ﴿

 .فتح الياء﴾ بوُ امسُْ  يَ دِ عْ بػَ ﴿
﴾ وُ ي امسُْ دِ عْ بػَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .الياء فاسكإب
 لكسائي،ا قرأ: [ٙ]اآلية:﴾رٌ حْ سِ ﴿

تح السٌن وألف بف﴿َساِحٌر﴾  َوَخَلف اْلَعاِشر
 .بعدىا وكسر الاء

 ﴾رٌ حْ سِ ﴿ابن عامر، وعاصم  قرأو
 .لف وإسكاف الاءبكسر السٌن وحذؼ األ

 اْلِكَساِئيّ  قرأ :[ٚ]اآلية:﴾َوُىوَ ﴿
 إبسكاف اهلاء. ﴾وَ َوىْ ﴿

ِبَضمِّ ﴾ َوُىوَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 اهْلَاِء.

بن عامر، ا قرأ[: ٛ:ية﴾]اآلُمِتمُّ نُورِهِ ﴿
 .ابلنصب ﴾هُ ورَ نُ ﴿ابلتنوين، و ﴾مّّ تِ مُ ﴿ وشعبة
بغًن  ﴾مُّ تِ مُ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 ابخلفض. ﴾هِ ورِ نُ ﴿تنوين، و
 .بفتح النوف وتشديد اْليم﴾ ميكُ جِّ نَ تػُ ﴿ بن عامرا قرأ [:ٓٔ﴾]اآلية:ميكُ نجِ تُ ﴿
 إبسكاف النوف ؤنفيف اْليم. ﴾ميكُ نجِ تُ ﴿ اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ اَبِقي  قرأو

َماَلِة لْلِكَساِئّي،  :، ﴿َوُأْخَرى﴾، ﴿ِعيَسى﴾ معًا وقفاً ﴾افْػتَػَرى﴿، ﴾اِبهْلَُدى﴿، ﴾يُْدَعى﴿ * املمال: اِبإْلِ
 .َوَخَلف اْلَعاِشر

َماَلِة : ﴾التػَّْورَاةِ ﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر َواْلِكَساِئّي، ْبن ذَْكَواف،اِل اِبإْلِ
َماَلِة لُدورِّي اْلِكَساِئيّ : ي﴾ارِ صَ نْ أَ ﴿  .اِبإْلِ
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 إبسكاف اهلاء. ﴾وَ َوىْ ﴿ اْلِكَساِئيّ  قرأ :[ٖ]اآلية:﴾َوُىوَ ﴿
 ِبَضمِّ اهْلَاِء.﴾ َوُىوَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

َماَلِة : التػَّْورَاة﴾﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشر َواْلِكَساِئّي، ْبن ذَْكَواف،اِل اِبإْلِ
َماَلِة : ﴾ارِ مَ الِْ ﴿  .َواْبن ذَْكَواف ِنلف عنودوري اْلِكَساِئّي، لِ اِبإْلِ
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 اْبن َعاِمر، قرأ :[ٗ]اآلية:﴾وفَ ضَمَْسبُ ﴿
 .بفتح السٌن﴾وفَ ضَمَْسبُ ﴿ َوَعاِصم
 َوَخَلف اْلَعاِشرالكسائي  قرأو

 .بكسر السٌن ﴾وفَ بُ ضَمْسِ ﴿
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

َماَلِة  ﴾:َجاَءؾَ ﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشر ،البن ذكوافاِبإْلِ
َماَلِة لْلِكَساِئّي،  :﴾َأنَّ ﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ

  



555 
 

 
 َواْلِكَساِئّي ابإلمشاـ. ،ِىَشاـ قرأ: [٘]اآلية:﴾ِقيلَ ﴿
 ابلكسرة اخلالصة. اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ اَبِقي  قرأو
بياء  ﴾ْعَمُلوفَ ﴿يػَ شعبة  قرأ[: ٔٔ:ية﴾]اآلا تَػْعَمُلوفَ ّنَِ ﴿

 .الغيبة
 .بتاء اخلطاب ﴾تَػْعَمُلوفَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ْدَغاـِ  :يَػْفَعْل َذِلَك﴾﴿ اسصَِّغري:املدغم *   .أليب الارثاِبإْلِ
َماَلِة ال :﴾َجاءَ ﴿ املمال:*   .َوَخَلف اْلَعاِشر بن ذكواف،اِبإْلِ
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 اْلِكَساِئيّ  قرأ :[ٔ]اآلية:﴾َوُىوَ ﴿
 إبسكاف اهلاء. ﴾وَ َوىْ ﴿

ِبَضمِّ ﴾ َوُىوَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 اهْلَاِء.

اْبن  قرأ: [ٜ]اآلية:﴾يُْدِخْلوُ يَُكّفْر، وَ ﴿
 نوف العظمةب ﴾ْدِخْلوُ نَُكّفْر، َونُ ﴿َعاِمر 

 .فيهما
يَُكّفْر، ﴿اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعِة  قرأو

 .فيهما ابلياء ﴾يُْدِخْلوُ وَ 
 
 
 
 
 
 

َماَلِة  :وقفاً، ﴿بَػَلى﴾ ﴾وَّاْستَػْغىَن ﴿ * املمال:  َوَخَلف اْلَعاِشر.ْلِكَساِئّي، لاِبإْلِ
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﴾ ُيَضعِّْفوُ ﴿اْبن َعاِمر  قرأ :[ٚٔ]اآلية:﴾ُيَضاِعْفوُ ﴿

 .ُنذؼ األلف، وتشديد العٌن
﴾ إبثبات األلف، ُيَضاِعْفوُ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .ؤنفيف العٌن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

َماَلِة  :﴾ارِ النَّ ﴿املمال: *   اْلِكَساِئّي.دوري لاِبإْلِ
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 َحْفص قرأ: [ٔ]اآلية:﴾نَّ بُػُيوهتُِ ﴿

 بضم الباء. ﴾نَّ بُػُيوهتُِ ﴿
 ﴾نَّ ُيوهتُِ بِ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .بكسر الباء
 شعبة قرأ: [ٔ]اآلية:﴾ُمبَػيَِّنةٍ ﴿

  .بفتح الياء املشددة ﴾ُمبَػيػََّنةٍ ﴿
 ﴾ُمبَػيَِّنةٍ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .بكسر الياء املشددة
 اْلِكَساِئيّ  قرأ :[ٖ]اآلية:﴾ُهوَ ﴿فػَ 

 إبسكاف اهلاء. ﴾وَ هْ ﴿فػَ 
ِبَضمِّ ﴾ ُهوَ ﴿فػَ  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 اهْلَاِء.

 حفص قرأ[: ٖ:ية﴾]اآلابِلُغ أَْمرِهِ ﴿
ابْلّر،  ﴾هِ رِ مْ أَ ﴿بغًن تنوين، و ﴾غُ لِ ابَ ﴿

 مضافا إليو، من إضافة اسم الفاعل إىل مفعولو.
 على األصل ُب إعماؿ اسم الفاعل. ؛ابلّنصب ﴾هُ رَ مْ أَ ﴿ابلتنوين، و ﴾غٌ لِ ابَ ﴿ اأْلَْربَػَعةِ اَبِقي اْلُقرّاِء  قرأو

ْدَغاـِ  ﴾:فَػَقْد ظََلمَ ﴿ اسصَِّغري:املدغم *   .َوَخَلف اْلَعاِشرَواْلِكَساِئّي،  ،ْبن َعاِمراِل  اِبإْلِ
ْدَغاـِ هِلَشاـ، َجَعلَ  َقدْ ﴿  .اْلَعاِشرَوَخَلف َواْلِكَساِئّي، ﴾: اِبإْلِ
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﴾ راً نُكُ ﴿ ابن ذكواف، وشعبة قرأ: [ٛ:ية]اآل﴾نُْكراً ﴿

 .بضم الكاؼ
 .إبسكاف الكاؼ ﴾نُْكراً ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
بفتح  ﴾تٍ انَ يػَّ بػَ مُ ﴿ شعبة قرأ[: ٔٔ]اآلية:ُمبَػيِّناٍت﴾﴿

 املشددة. الياء
بكسر الياء  ُمبَػيِّناٍت﴾﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .املشددة
نوف ب ﴾ْدِخْلوُ نُ ﴿اْبن َعاِمر  قرأ: [ٔٔ]اآلية:﴾يُْدِخْلوُ ﴿
 العظمة.
 ابلياء. ﴾يُْدِخْلوُ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 
 
 
 
 
 
 
 

َماَلِة  ﴾:وكفى﴾، و﴿أُْخَرى﴿ ﴾،آاَتَىا﴿﴾، آاَتهُ ﴿ * املَُمال:  اْلَعاِشر.َوَخَلف  ،ْلِكَساِئيّ لِ اِبإْلِ
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 ووقف ،رمست ابلتاء :[ٔ]اآلية:﴾َمْرَضاتَ ﴿
 .ابهلاء﴾ هَمْرَضا﴿عليها اْلِكَساِئّي 

﴾ َمْرَضاتَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  ووقف
والوقف ُب أمثاؿ ىذا املوضع، يكوف  .ابلتاء

اضطراراً، أو اختباراً، وإال فهو ليس ّنوضع 
 وقف.

 ﴾وَ َوىْ ﴿ اْلِكَساِئيّ  قرأ :[ٕ]اآلية:﴾َوُىوَ ﴿
 إبسكاف اهلاء.

ِبَضمِّ ﴾ َوُىوَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 اهْلَاِء.

 الكسائي قرأ[: ٖ:ية﴾]اآلَعرَّؼَ ﴿
 .بتخفيف الراء ﴾ؼَ رَ ﴿عَ 

بتشديد  ﴾ؼَ رَّ عَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 الراء.

 بن عامرا قرأ [:ٗ﴾]اآلية:ارَ اىَ ظَ تَ ﴿
 .الظاء بتشديد ﴾ارَ اىَ ظَّ تَ ﴿

 بتخفيف الظاء ﴾ ارَ اىَ ظَ تَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .بكسر اْليم، والراء، وحذؼ اهلمزة، وإثبات الياء ﴾ِجِرْْبِيلُ وَ ﴿ اْبن َعاِمر، َوَحْفص قرأ [:ٗ﴾]اآلية:ِجِرْْبِيلُ و ﴿
 بفتح اْليم، والراء، وبعدىا شمزة مكسورة. ﴾لُ ئِ بػْرَ جَ وَ ﴿ُشْعَبة  قرأو
 .مّديّة بفتح اْليم، والراء، وشمزة مكسورة، وَيء ساكنة ﴾لُ ئِيبػْرَ جَ وَ ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشراْلِكَساِئّي،  قرأو

ْدَغاـِ هلِِ : ﴾َغتْ صَ  دْ قَ فػَ ﴿ * املدغم اسصغري:  .َوَخَلف اْلَعاِشرَواْلِكَساِئّي،  ،َشاـاِبإْلِ
َماَلِة لِْلِكَساِئّي. * املمال:  ﴿َمْرَضاَت﴾: اِبإْلِ

نْػَيا﴿ ،﴾َمْواَلهُ ﴿ ﴾،مْ كُ الَ وْ مَ ﴿ َماَلِة ﴾: َعَسى﴿ ،﴾الدُّ  َوَخَلف اْلَعاِشر.ْلِكَساِئّي، لِ اِبإْلِ
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بضم  ﴾ُصوحاً نُ ﴿شعبة  قرأ[: ٛ:ية﴾]اآلَنُصوحاً ﴿

 .النوف
 .بفتح النوف ﴾َنُصوحاً ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

َواْلِكَساِئّي  ،ِىَشاـ قرأ: [ٓٔ]اآلية:﴾ِقيلَ ﴿وَ 
 ابإلمشاـ.

 ابلكسرة اخلالصة. اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
بضم  ﴾وَُكُتِبوِ ﴿ حفص قرأ[: ٕٔ:ية﴾]اآلوَُكُتِبوِ ﴿

 .الكاؼ، والتاء
بكسر الكاؼ،  ﴾وِ بِ اتَ كِ وَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 وفتح التاء، وألف بعدىا.
 
 
 
 
 
 
 
 

َماَلِة : ، ﴿َيْسَعى﴾، ﴿َوَمْأَواُىْم﴾﴾َعَسى﴿ * املمال:  َوَخَلف اْلَعاِشر.ْلِكَساِئّي، لِ اِبإْلِ
َماَلة: اب﴿ِعْمرَاَف﴾  .ْبن ذَْكَوافال لفتح َواإْلِ
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 اْلِكَساِئيّ  قرأ :حيثما ورد ﴾َوُىوَ ﴿
 إبسكاف اهلاء. ﴾وَ َوىْ ﴿

ِبَضمِّ ﴾ َوُىوَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 اهْلَاِء.

 الكسائي قرأ[: ٖ:ية﴾]اآلتَفاُوتٍ ﴿
ُنذؼ األلف اليت بعد الفاء،  ﴾تٍ وُّ فَ ﴿تػَ 

 وتشديد الواو.
 ﴾تَفاُوتٍ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .إبثبات األلف، ؤنفيف الواو
 اْلِكَساِئيّ  قرأ :[ٚ]اآلية:﴾يَ َوىِ ﴿

 إبسكاف اهلاء. ﴾يَ َوىْ ﴿
 ِبكسرِ ﴾ يَ َوىِ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 اهْلَاِء.

 الكسائي قرأ[: ٔٔ﴿َفُسْحقًا﴾]اآلية:
 .بضم الاء ﴿َفُسُحقًا﴾

 .إبسكاف الاء﴿َفُسْحقًا﴾  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 ﴾: ابإلدغاـ هلشاـ، والكسائي.﴿َىْل تَػَرى * املدغم اسصغري:

 ِنلف عن ابن ذكواف. بن عامروا العاشر، وخلف﴾: ابإلدغاـ للكسائي، انَّ يػَّ زَ  دْ قَ لَ وَ ﴿
 .العشر وخلف الكسائي،و  ،ـاش﴾: ابإلدغاـ هلانَ اءَ جَ  دْ قَ ﴿

نْػَيا﴾، ﴿بَػَلى﴾ ﴾تَػَرى﴿ * املمال: َماَلِة لْلِكَساِئّي، معاً، ﴿الدُّ  َوَخَلف اْلَعاِشر. : اِبإْلِ
َماَلِة ال﴾انَ ءَ اجَ ﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر بن ذكواف،: اِبإْلِ
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إبسكاف  ﴾وَ َوىْ ﴿ اْلِكَساِئيّ  قرأ :[ٗٔ]اآلية:﴾َوُىوَ ﴿

 اهلاء.
 ِبَضمِّ اهْلَاِء.﴾ َوُىوَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 بوجهٌنِىَشاـ  قرأ :[٘ٔ]اآلية:﴾ِمنُتمأَأَ النُُّشوُر ﴿
ٓنقيقها  اسثاين:تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخاؿ،  األول:

 مع اإلدخاؿ.
مع عدـ  ابلتحقيق اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 اإلدخاؿ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

َماَلِة  :﴿َأْىَدى﴾، ﴿َمَّت﴾ * املمال:  َوَخَلف اْلَعاِشر.ْلِكَساِئّي، لاِبإْلِ
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إبمشاـ السٌن  قرأ [:ٕٚ﴾]اآلية:تْ يئَ سِ ﴿
  .والكسائي بن عامر،ا الضمة
ابلكسرة  عاصم، وخلف العاشر قرأو

 اخلالصة.
َواْلِكَساِئّي  ،ِىَشاـ قرأ: [ٕٚ]اآلية:﴾ِقيلَ ﴿وَ 
 ابإلمشاـ.

 ابلكسرة اخلالصة. اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 الكسائي قرأ :[ٕٛ]اآلية:﴾مْ تُ يػْ أَ رَ أَ ﴿

  .الثانية املتوسطةاهلمزة  ُنذؼ ﴾مْ تُ يػْ رَ أَ ﴿
 إبثبات ﴾مْ تُ يػْ أَ رَ أَ ﴿اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعِة  قرأو
 حمققة ُب الالٌن. اهلمزة

ابن عامر،  قرأ :[ٕٛ]اآلية:﴾أَوْ  يَ عِ مَ ﴿
 وصبل. بفتح الياء ﴿َمِعَي﴾ حفص
 إبسكاف﴿َمِعي﴾  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .الياء
 .بياء الغيبة﴾ ْعَلُموفَ يػَ َفسَ ﴿ الكسائي قرأ[: ٜٕ:ية﴾]اآلَفَستَػْعَلُموفَ ﴿
 بتاء اخلطاب. َمن﴾ َفَستَػْعَلُموفَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

AS 
 چٱ    ٻ ٻ ٻ  چ

وخلف  ،والكسائي ،وشعبة ،مع الغنة ابن عامر ﴾والقلم﴿ «واو»ُب  ﴾ف﴿أدغم نوف  [:ٔ﴾]اآلية:ف والقلم﴿
 .حفصوأظهرىا  ،ُب اختياره

 ِبَضمِّ اهْلَاِء.﴾ َوُىوَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو إبسكاف اهلاء. ﴾وَ َوىْ ﴿ اْلِكَساِئيّ  قرأ :[ٚ]اآلية:﴾َوُىوَ ﴿
وكل على  ،ِبمزتٌن مفتوحتٌن على االستفهاـ﴾ افَ ف كَ أَ ﴿أَ وشعبة  بن عامر،ا قرأ [:ٗٔ﴾]اآلية:افَ ف كَ أَ ﴿

 وابن ذكواف فخالف كل منهما أصلو كما ستعلم. أصلو ُب اهلمزتٌن إال ىشاما
 .وشعبة ابلتحقيق من غًن إدخاؿ ،وابن ذكواف ابلتسهيل من غًن إدخاؿ ،فهشاـ ابلتسهيل واإلدخاؿ

 ِبمزة واحدة مفتوحة على اخلِرْب.﴾ افَ ف كَ أَ ﴿اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعِة   قرأو
َماَلِة ل :﴾اْلَكاِفرِينَ ﴿ * املمال: َماَلِة لْلِكَساِئّي،  :﴿تُػتػَْلى﴾ اْلِكَساِئّي.دوري اِبإْلِ   .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ
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ْغُدوا﴾ ا فِ أَ عاصم ﴿ قرأ :[ٕٕ]اآلية:ْغُدوا﴾ا فِ أَ ﴿

 .النوف كسرب
 .بضم النوف ﴾ْغُدواا فُ أَ ﴿اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعِة  قرأو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ْدَغاـِ ﴾: نُ رمَْ  َبلْ ﴿ اسصَِّغري:املدغم *   .والبد من الغنة حاؿ اإلدغاـ لكسائي،ل اِبإْلِ
َماَلِة  ﴾:َعَسى﴿ * املمال:  َوَخَلف اْلَعاِشر.ْلِكَساِئّي، لِ اِبإْلِ
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 قرأ :معاً  [ٜٗوٛٗ]اآلية:﴾َوُىوَ ﴿

 إبسكاف اهلاء. ﴾وَ َوىْ ﴿ اْلِكَساِئيّ 
ِبَضمِّ ﴾ َوُىوَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 اهْلَاِء.

CS 
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َبْت َٖنُودُ ﴿ * املدغم اسصغري: ْدَغاـِ ﴾َكذَّ  .َواْلِكَساِئيّ  ،ْبن َعاِمرال: اِبإْلِ
 ﴾: ابإلدغاـ هلشاـ، والكسائي.َرىتػَ  لْ ﴿ىَ 

َماَلِة لْلِكَساِئّي، : ، ﴿َصْرَعى﴾تَػَرى﴾﴿، ﴿فَاْجتَػَباُه﴾، ﴿فَػتَػَرى﴾ وقفاً، ﴾اَنَدى﴿ * املمال: َوَخَلف اِبإْلِ
  .اْلَعاِشر

 وابن ذكواف ِنلف عنو. ، والكسائي، وخلف العاشر،شعبةلابإلمالة  ﴾:اؾَ رَ دْ أَ ﴿
َماَلِة لِْلِكَساِئيِّ  :، ﴿اِبْلَقارَِعِة﴾ ورموشما﴾اْلَاقَّةُ ﴿  ِِنُْلٍف َعْنُو.َحاَلَة اْلَوْقِف اِبإْلِ
َماَلِة للكسائي ِعْنَد اْلَوْقِف  :﴿َخاِويٍَة﴾، ﴿اَبِقَيٍة﴾ ورموه، ﴾اِبلطَّاِغَيةِ ﴿  .داً احِ وَ  الً وْ قػَ اِبإْلِ
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َلوُ ﴿  ﴾وُ لَ بػَ قِ ﴿الكسائي  قرأ[: ٜ:ية﴾]اآلَوَمْن قَػبػْ

 .بكسر القاؼ، وفتح الباء
بفتح القاؼ،  ﴾وُ لَ بػْ قػَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .وسكوف الباء
، يَ هْ ﴿فػَ  اْلِكَساِئيّ  قرأ :اوقعحيثما  ﴾فَػُهوَ  يَ هِ فَ ﴿

 إبسكاف اهلاء فيهما، وسبق نظًنشما.﴾ فَػْهوَ 
 اَل ﴿ بن عامر، وعاصما قرأ[: ٛٔ:ية﴾]اآلال َٔنْفى﴿

 .بتاء التأنيث ﴾ىفَ ٔنَْ 
بياء  ﴾ىفَ طمَْ ﴿اَل  الكسائي، وخلف العاشر قرأو

 التذكًن.
 األربعة[: لكل القراء ٜٕ_ٕٛ﴾]اآلية:كَ لَ ىَ  وْ يَ الِ مَ ﴿

 :إدغاـ اهلاء ُب اهلاء. والثاين :األوؿ وصبل وجهاف:
 .اإلظهار
 
 
 

 
 

َماَلِة ال :﴿َوَجاَء﴾ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشر بن ذكواف،اِبإْلِ
َماَلِة لْلِكَساِئّي،  :﴾َأْغىَن ﴿معاً،  ﴾َٔنَْفى﴿، وقفاً  ﴾طََغا﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ

 وقفاً سبَق نظريها.وإماسة هاء استأنيث سلكوائي 
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ما [، ﴿ٔٗ:ية﴾]اآلما تُػْؤِمُنوفَ ﴿
 ىشاـ، وابن ذكواف قرأ[: ٕٗ:ية﴾]اآلَتذَكَُّروفَ 

بياء الغيبة  ﴾وفَ رُ كَّ ذّ يَ ، وفَ نُ مِ ؤْ يػُ ﴿ِنلف عنو 
 .﴾وفَ رُ كَّ ذَّ يَ ﴿، وتشديد ذاؿ فيهما

بتاء  ﴾وفَ رُ ذكَّ ، تَ وفَ نُ مِ ؤْ تػُ ﴿ شعبة قرأو
، ﴾وفَ رُ كَّ ذَّ يَ ﴿، وتشديد ذاؿ اخلطاب فيهما

 «.البن ذكواف»وىو الوجو الثاين 
حفص، والكسائي، وخلف العاشر  قرأو

، بتاء اخلطاب فيهما ﴾وفَ رُ ذكَّ ، تَ وفَ نُ مِ ؤْ تػُ ﴿
 .﴾وفَ رُ كَّ ذَ تَ ﴿بتخفيف ذاؿ 

ES 
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 ابن عامر قرأ[: ٔ:ية﴾]اآلَسَأؿَ ﴿
إببداؿ اهلمزة ألفا فتصًن مثل:  ﴾ؿَ ا﴿سَ 

 .«قاؿ»
ابهلمز،  ﴾ؿَ أَ سَ ﴿ اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ اَبِقي  قرأو

 .وىي اللغة الفاشية
 بياء التذكًن. ﴾ْعرُجُ ﴿يػَ  الكسائي قرأ[: ٗ:ية﴾]اآلتَػْعرُجُ ﴿
 .بتاء التأنيث ﴾تَػْعرُجُ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

َماَلِة  :﴾﴿َونَػرَاهُ  * املمال:  َوَخَلف اْلَعاِشر.ْلِكَساِئّي، لاِبإْلِ
َماَلِة  :﴾لِْلَكاِفرِينَ ﴿ ،﴾اْلَكاِفرِينَ ﴿  اْلِكَساِئّي.دوري لاِبإْلِ
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بفتح  ﴾ذٍ ئِ مَ وْ يػَ ﴿ الكسائي قرأ: [ٔٔ:ية]اآل﴾يَػْوِمِئذٍ ﴿

 .امليم
 .بكسر امليم ﴾ذٍ ئِ مِ وْ يػَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .ابلنصب ﴾نَػزَّاَعةً ﴿حفص  قرأ[: ٙٔ:ية﴾]اآلنَػزَّاَعةً ﴿
 .ابلرفع ﴾نَػزَّاَعةٌ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 ﴾ِبَشهاداهِتِمْ ﴿ حفص قرأ[: ٖٖ:ية﴾]اآلِبَشهاداهِتِمْ ﴿

 .على اْلمع ؛إبثبات ألف بعد الداؿ
 ؛ُنذؼ األلف ﴾مْ هتِِ دَ هَ شَ بِ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .على التوحيد
ِِنُْلٍف َعْنُو على وقف اْلِكَساِئّي : [ٖٙ]اآلية:﴾اؿِ مَ ف﴿

 .«البلـ»دوف « ما»
وىو الوجو « البلـ»على  ووقف ابقي القراء األربعة

 .الثاين لِْلِكَساِئيِّ 
والصواب جواز الوقف على » :ابن اْلزرياإلماـ قاؿ 

؛ وذلك ُب حالة «ْلميع القراء «البلـ»أو على  «ما»
االختبار، أو االضطرار، وقد سبق أف فّصلنا حكمها وما 

 [.ٛٚ]اآلية:ماثلها ُب سورة النساء 
َماَلِة لِ  :فََأْوَعى﴾، ﴿ابْػتَػَغى﴾﴿، ﴾َوتَػَوىلَّ ﴿لِلشََّوى﴾، ﴿، ﴾َلَظى﴿ * املمال:  َوَخَلف اْلَعاِشر.ْلِكَساِئّي، اِبإْلِ
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عامر، ابن  قرأ[: ٖٗ:ية﴾]اآلُنُصبٍ ﴿

 .بضم النوف، والصاد ﴾ُنُصبٍ ﴿ حفصو 
 ﴾بٍ صْ نَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .بفتح النوف، وسكوف الصاد

GS 
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عاصم  قرأ :[ٖ]اآلية:﴾وا هللادُ بُ اعْ  فِ أَ ﴿
 .النوف كسر﴾ بوادُ بُ اعْ  فِ أَ ﴿

 ﴾وادُ بُ اعْ  فُ أَ ﴿اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعِة  قرأو
 .النوفبضم 

 بن عامرا قرأ [:ٙ﴾]اآلية:الَّ ي إِ ائِ عَ دُ ﴿
 .الياء فتح﴾ بالَّ إِ  يَ ائِ عَ دُ ﴿

﴾ الَّ ي إِ ائِ عَ دُ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .ف الياءاسكإب

  
 
 

َماَلِة لْلِكَساِئّي،  :﴿ُمَسمِّى﴾ وقفاً  * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ
َماَلِة ال ﴾:﴿َجاءَ   .َوَخَلف اْلَعاِشر ذكواف، بناِبإْلِ

َماَلِة  ﴾:آَذاِِنِمْ ﴿  اْلِكَساِئّي.دوري لاِبإْلِ
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 بن عامر، وعاصما قرأو[: ٕٔ:ية﴾]اآلَوَوَلُدهُ ﴿

 .بفتح الواو، والبلـ ﴾َوَوَلُدهُ ﴿
بضم الواو  ﴾ُدهُ لْ َووُ ﴿الكسائي، وخلف العاشر  قرأو

 الثانية، وإسكاف البلـ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

َماَلِة  :﴾اْلَكاِفرِينَ ﴿ * املمال:  اْلِكَساِئّي.دوري لاِبإْلِ
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IS 
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َوأَنَُّو كاَف ﴿، [ٖ:ية﴾]اآلَوأَنَُّو تَعاىل﴿
 [،٘:ية﴾]اآلَوَأانَّ ظَنَػنَّا﴿ [،ٗ:ية﴾]اآليَػُقوؿُ 

َوأَنػَُّهْم ﴿ [،ٙ:ية﴾]اآلَوأَنَُّو كاَف رِجاؿٌ ﴿
 [،ٛ:ية﴾]اآلَوَأانَّ َلَمْسَنا﴿ [،ٚ:ية﴾]اآلظَنُّوا
َوَأانَّ ال ﴿ [،ٜ:ية﴾]اآلَوأانَّ ُكنَّا نَػْقُعدُ ﴿

َوأانَّ ِمنَّا ﴿ [،ٓٔ:ية﴾]اآلَنْدرِي
َوَأانَّ ﴿ [،ٔٔ:ية﴾]اآلالصَّاِلُوفَ 

ْعَنا ﴿ [،ٕٔ:ية﴾]اآلظَنَػنَّا َوَأانَّ َلمَّا مسَِ
شعبة ابلكسر ُب  قرأ[: ٖٔ:ية﴾]اآلاهْلُدى
 .اْلميع
بفتح اهلمزة ُب  اأْلَْربَػَعةِ اَبِقي اْلُقرّاِء  قرأو

 .املواضع كلها
 
 
 

َماَلِة ﴾: اهْلَُدى﴿ ،﴾تَػَعاىَل ﴿ * املمال:  َوَخَلف اْلَعاِشر.ْلِكَساِئّي، لِ اِبإْلِ
َماَلِة  :﴾مىُ و ادُ زَ فػَ ﴿  .الْبن ذَْكَواف ِنلف عنواِبإْلِ
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ـَ ﴿ [،ٗٔ:ية﴾]اآلَوأانَّ ِمنَّا اْلُمْسِلُموفَ ﴿ َوأَنَُّو َلمَّا قا

: وذلك ثبلث عشرة شمزة [ٜٔ:ية﴾]اآلَعْبُد اّللَِّ َيْدُعوهُ 
 .شعبة ابلكسر ُب اْلميع قرأػف

بفتح اهلمزة ُب املواضع   اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .كلها

َوَأفَّ ﴿ :اتفق القراء العشرة على فتح شمزة ينبيه:* 
 [.ٛٔ:ية﴾]اآلاْلَمساِجَد ّللَِّ 

 ﴾وُ كْ لُ سْ نَ ﴿ ابن عامر قرأ[: ٚٔ:ية﴾]اآلَيْسُلْكوُ ﴿
 بنوف العظمة.

 بياء الغيبة. ﴾َيْسُلْكوُ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 بضم البلـ. ﴾داً بَ ﴿لُ  ىشاـ قرأ[: ٜٔ:ية﴾]اآللَِبداً ﴿
 بكسر البلـ. ﴾داً بَ لِ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
ا﴿ بضم  ﴾لْ قُ ﴿ عاصم قرأ[: ٕٓ:ية﴾]اآلُقْل ِإسمَّ

 .القاؼ، وسكوف البلـ
بفتح القاؼ،  ﴾اؿَ قَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .والبلـ

 
َماَلِة لِ  :، ﴿َوَأْحَصى﴾﴾اْرَتَضى﴿ * املمال:  َوَخَلف اْلَعاِشر.ْلِكَساِئّي، اِبإْلِ
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 وِ أَ ﴿ عاصم قرأ :[ٖ]اآلية:﴾انْػُقصْ  وِ أَ ﴿
 . وصبل ﴾وِ أَ ﴿واو كسر ب ﴾ انْػُقصْ 
﴾ انْػُقصْ  وُ أَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .وصبل الواوبضم 

ابن عامر  قرأ[: ٙ:ية﴾]اآلَأَشدُّ َوْطئاً ﴿
بكسر الواو، وفتح الطاء، وألف  ﴾اءً طَ وِ ﴿

 .«اؿعَ فِ »على وزف  ؛دمدودة بعدىا شمزة
بفتح  ﴾أً طَ وَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

على وزف  ؛الواو، وسكوف الطاء ببل مّد وال شمز
 .«فعل»

 حفص قرأ[: ٜ:ية﴾]اآلَربُّ اْلَمْشرِؽِ ﴿
 .ابلرفع ﴾بُّ رَ ﴿

 ﴾بِّ رَ ﴿اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعِة  قرأو
 ابخلفض.

 
َماَلِة لِ  ﴾:فَػَعَصى﴿ * املمال:  َوَخَلف اْلَعاِشر.ْلِكَساِئّي، اِبإْلِ

َماَلِة البن ذكواف :﴾َشاءَ ﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر ،اِبإْلِ
َماَلِة  :﴾ارِ هَ النػَّ ﴿  .اْلِكَساِئيّ  دوريلِ اِبإْلِ

  



575 
 

 
﴿ثُػْلَثِي﴾  ىشاـ قرأ[: ٕٓ﴿ثُػُلَثِي اللَّْيِل﴾]اآلية:

 إبسكاف الثاء.
 .بضم الثاء ﴿ثُػُلَثِي﴾ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
ابن عامر  قرأ[: ٕٓ:ية﴾]اآلَوِنْصَفُو َوثُػُلثَوُ ﴿

 .اهلاء فيهما ِنفض الفاء، والثاء، وكسر ﴾وِ ثِ لُ ثػُ وَ  وِ فِ صْ نِ وَ ﴿
بنصب  ﴾َوِنْصَفُو َوثُػُلثَوُ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .الفاء، والثاء، وضم اهلاء فيهما

MS 
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بضم  ﴾َوالرُّْجزَ ﴿ حفص قرأ[: ٘:ية﴾]اآلَوالرُّْجزَ ﴿
 الراء.

 بكسر الراء.  ﴾ْجزَ َوالرِّ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 
 
 
 

َماَلِة  :، ﴿َمْرَضى﴾﴾أَْدنَ ﴿ * املمال: اِبإْلِ
 َوَخَلف اْلَعاِشر.ْلِكَساِئّي، لِ 

َماَلِة  :﴾اْلَكاِفرِينَ ﴿  .اْلِكَساِئيّ  دوريلِ اِبإْلِ
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حفص،  قرأ[: ٖٖ:ية﴾]اآل﴿ِإْذ أَْدبَػرَ 
إبسكاف الذاؿ،  ﴾ذْ ﴿إِ  وخلف العاشر

 .ِبمزة قطع مفتوحة، وداؿ ساكنة ﴾رَ بػَ دْ أَ ﴿و
بفتح  ﴾اذَ إِ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .ُنذؼ اهلمزة، وفتح الداؿ ﴾رَ بػَ دَ ﴿الذاؿ، و
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ْحَدى﴿ذِْكَرى﴾، ﴿ * املمال: َماَلِة لْلِكَساِئّي،  :﴾أاََتانَ ﴿ ،وقفاً  ﴾إَلِ  .اْلَعاِشرَوَخَلف اِبإْلِ
 وابن ذكواف ِنلف عنو. ، والكسائي، وخلف العاشر،شعبةلابإلمالة  ﴾:اؾَ رَ دْ أَ ﴿

َماَلِة ال﴿َشاَء﴾  .َوَخَلف اْلَعاِشر بن ذكواف،: اِبإْلِ
َماَلِة ل :﴾ارِ النَّ ﴿  اْلِكَساِئّي.دوري اِبإْلِ
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 ﴾رَةٌ ابن عامر ﴿ُمْستَػنػْفَ  قرأ[: ٓ٘:ية﴾]اآل﴿ُمْستَػْنِفرَةٌ 

 بفتح الفاء.
 بكسر الفاء. ﴾﴿ُمْستَػْنِفرَةٌ  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

OS 
 چٱ    ٻ ٻ ٻ  چ

القراء على مذاىبهم فيما بٌن السورتٌن، لكن زاد 
ألصحاب الوصل بٌن السورتٌن دوف بسملة فيما سبق، 
السكت ىنا مع سابقتها، وزاد ملن كاف مذىبو السكت 

 سبق، البسملة ىنا مع سابقتها.بٌن السورتٌن فيما 
 َوَعاِصم اْبن َعاِمر، قرأ: [ٖ]اآلية:﴾َسبُ َأضمَْ ﴿

 .بفتح السٌن ﴾َسبُ َأضمَْ ﴿
بكسر  ﴾ِسبُ َأضمَْ ﴿ الكسائي، َوَخَلف اْلَعاِشر قرأو
 .السٌن

 
 
 
 

َماَلِة البن ذكواف :﴾َشاءَ ﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشر ،اِبإْلِ
َماَلِة  :﴿أَْلَقى﴾، ﴿التػَّْقَوى﴾، ﴿بَػَلى﴾، ﴾يُػْؤَتى﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشرْلِكَساِئّي، لاِبإْلِ
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 قرأ[: ٕٔ:ية﴾]اآلَوَتَذُروفَ [،﴿ٕٓ:ية﴾]اآلٓنُِبُّوفَ ﴿

 .بياء الغيبة فيهما﴾ وفَ رُ ذَ يَ ، وَ وفَ بُّ ضمُِ ﴿ابن عامر، 
 ﴾َوَتَذُروفَ ، ٓنُِبُّوفَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 بتاء اخلطاب فيهما.
َواْلِكَساِئّي  ،ِىَشاـ قرأ: [ٕٚ]اآلية:﴾ِقيلَ ﴿وَ 
 ابإلمشاـ.

 ابلكسرة اخلالصة. اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
حفص ابلسكت  قرأ [:ٕٚ﴾]اآلية:اؽٍ رَ  نْ مَ ﴿

 .سكتة لطيفة من غًن تنفس ﴾نْ مَ ﴿ «نوف»على 
إبدغاـ ﴾ اؽٍ ن رَّ مَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 من غًن غنة. «الراء»ُب  «النوف»
 َوَعاِصم اْبن َعاِمر، قرأ: [ٖٙ]اآلية:﴾َسبُ َأضمَْ ﴿

 .بفتح السٌن ﴾َسبُ َأضمَْ ﴿
 ﴾ِسبُ َأضمَْ ﴿ الكسائي، َوَخَلف اْلَعاِشر قرأو

 .بكسر السٌن
بياء  ﴾ظمُْىن﴿ حفص قرأ[: ٖٚ:ية﴾]اآلظمُْىن﴿

 .بتاء التأنيث ﴾ىَن ٕنُْ ﴿ اأْلَْربَػَعةِ اَبِقي اْلُقرّاِء  قرأو التذكًن.

QS 
 چٱ    ٻ ٻ ٻ  چ

 .ابلتنوين، وإبدالو ألفا وقفا ﴾الكسائي ﴿َسبلِسبلً ىشاـ، وشعبة، و  قرأ[: ٗ:ية﴾]اآل﴿َسبلِسلَ 
 :ٌنمقسوىم ُب الوقف على ، بعدـ التنوين ﴾بَل سِ لَ سَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 «.خلف العاشر: »وببل خبلؼ وىهم من وقف بغًن ألف من -أ

 «.، وحفصذكوافابن : »اومنهم من وقف ابلوجهٌن وشم -ب
 لكسائي.ل﴾: ابإلدغاـ ﴿َبْل ٓنُِبُّوفَ  * املدغم اسصغري:

اأْلُنْػَثى﴾، ﴿وَ َسوَّى﴾، ﴿فَ ﴿ٕنُْىَن﴾،  ﴾،َأْوىَل ﴿فَ  ﴾،، ﴿يَػَتَمطَّى﴾، ﴿أَْوىَل ﴾َوتَػَوىلَّ ، ﴿﴾َصلَّى﴿ * املمال:
َماَلِة لْلِكَساِئّي، أََتى﴾﴿ْلَمْوَتى﴾،  ﴿ا  .َوَخَلف اْلَعاِشر: اِبإْلِ

َماَلِة لوقفاً:  ﴾ًدى﴿سُ  َماَلِة  :﴾ْلَكاِفرِينَ لِ ﴿ .َوَخَلف اْلَعاِشرْلِكَساِئّي، شعبة وااِبإْلِ  اْلِكَساِئّي.دوري لاِبإْلِ
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 الكسائي، وشعبة قرأ[: ٘ٔ:ية﴾]اآلَقوارِيرَا﴿َكاَنْت 

 .ابلتنوين، ووقفوا عليها ابأللف ﴾َقوارِيراً ﴿
بغًن تنوين، وكلهم  ﴾َقوارِيرَا﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .وقف عليو ابأللف
 شعبة، والكسائي قرأ[: ٙٔ:يةِمن﴾]اآل َقوارِيرَا﴿

 ابلتنوين، ووقفوا عليو ابأللف. ﴾َقوارِيراً ﴿
وين قوال بدوف تن ﴾اَقوارِيرَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .إال ىشاما فوقف ابأللف، واحدا، ووقفوا بدوف ألف
بدؿ اهلمزة إب ﴾ؤاً لُ و لُ وَ ﴿شعبة  قرأ :[ٜٔ]اآلية:﴾ؤاً لُ ؤْ لُ وَ ﴿

 .األوىل واوا ساكنة مدية وصبل ووقفا
 بتحقيق اهلمزتٌن. ﴾ؤاً لُ ؤْ لُ وَ ﴿اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعِة  قرأو
 حفص ابن عامر، قرأ[: ٕٔ:ية﴾]اآلُخْضرٌ ﴿

 ابلرفع. ﴾رٌ ضْ خُ ﴿
 .ابخلفض ﴾رٍ ضْ خُ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 ﴾َوِإْستَػبػَْرؽٌ ﴿ عاصم قرأ[: ٕٔ:ية﴾]اآلَوِإْستَػبػَْرؽٌ ﴿

 .ابلرفع
 .ابخلفض ﴾َوِإْستَػبػَْرؽٍ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

َماَلةِ  :، ﴿َوَسَقاُىْم﴾﴾ُتَسمَّى﴿، ﴾َوَلقَّاُىمْ ﴿، ﴾فَػَوقَاُىمُ ﴿ * املمال:  َوَخَلف اْلَعاِشر.ْلِكَساِئّي، لِ  اِبإْلِ
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ابن  قرأ[: ٖٓ:ية﴾]اآلفَ ُءو َوما َتشا﴿
 .بياء الغيبة ﴾فَ ُءو شايَ َوما ﴿عامر 

 ﴾فَ ُءو َوما َتشا﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .بتاء اخلطاب

SS 
 چٱ    ٻ ٻ ٻ  چ

ابن عامر،  قرأ [:ٙ﴿نُْذرًا﴾]اآلية:
 على األصل. ؛بضم الذاؿ﴿نُُذرًا﴾  وشعبة
﴿نُْذرًا﴾  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 إبسكاف الذاؿ.
 
 
 
 
 
 
 

َماَلِة ال: ﴾﴿َشاءَ  * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشر بن ذكواف،اِبإْلِ
 وابن ذكواف ِنلف عنو. ، والكسائي، وخلف العاشر،شعبةلابإلمالة  ﴾:اؾَ رَ دْ أَ ﴿
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 ﴾انَ رْ دَّ قَ ﴿فػَ  الكسائي قرأ[: ٖٕ:ية﴾]اآل﴿فَػَقَدْران
 بتشديد الداؿ.

 .بتخفيف الداؿ ﴾﴿فَػَقَدْران اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 بن عامر، وشعبةا قرأ[: ٖٖ:ية﴾]اآلِٗناَلتٌ ﴿

 بكسر اْليم، وألف بعد البلـ. ﴾تٌ اَل اِٗنَ ﴿
بكسر اْليم،  ﴾ِٗناَلتٌ ﴿ اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ اَبِقي  قرأ

 .وحذؼ األلف اليت بعد البلـ
وكل من قرأ ابْلمع وقف ابلتاء، أّما من قرأ ابإلفراد 
فهم على أصوهلم: فالكسائي يقف ابهلاء مع اإلمالة. 

 وحفص، وخلف العاشر، يقفوف ابلتاء.
 ،وشعبة ،ابن ذكواف قرأ :[ٔٗ]اآلية:﴾وفٍ يُ عُ وَ ﴿

 .بكسر العٌن ﴾وفٍ يُ عِ وَ والكسائي ﴿
 .العٌن بضم اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعِة ﴿َوُعُيوٍف﴾ قرأو
 َواْلِكَساِئّي ابإلمشاـ. ،ِىَشاـ قرأ: [ٛٗ]اآلية:﴾ِقيلَ ﴿
 ابلكسرة اخلالصة. اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 
 
 

َماَلِة لِ  ﴾:ارٍ رَ قػَ ﴿* املمال:   .َوَخَلف اْلَعاِشر ،ْلِكَساِئيّ اِبإْلِ
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US 
 چٱ    ٻ ٻ ٻ  چ

 ابن عامر قرأ[: ٜٔ﴾]اآلية:فُِتَحتْ وَ ﴿
 .بتشديد التاء ﴾تْ حَ تِّ فػُ وَ ﴿

 ﴾تْ حَ تِ فُ وَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .بتخفيف التاء

بن عامر، ا قرأ [:ٕ٘:ية﴾]اآلاً َوَغسَّاق﴿
 .بتخفيف السٌن ﴾اً اقسَ غَ ﴿وَ  وشعبة
 ﴾اً اقسَّ غَ ﴿وَ  اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ اَبِقي  قرأو

 .بتشديد السٌن
 
 
 
 
 
 
 

ْدَغاـِ ﴿َفَكاَنْت َسرَااًب﴾:  اسصَِّغري:املدغم *    .َوَخَلف اْلَعاِشرْلِكَساِئّي، لِ  اِبإْلِ
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اابً  ﴿َوال   الكسائي قرأ[: ٖ٘:ية﴾]اآل﴿َوال ِكذَّ

 .بتخفيف الذاؿ ﴾اابً ِكذَ 
اابً  اأْلَْربَػَعةِ اَبِقي اْلُقرّاِء  قرأو بتشديد  ﴾﴿َوال ِكذَّ
 الذاؿ.

 عاصم، و ابن عامر قرأ[: ٖٚ:ية﴾]اآلالرَّْ٘ننِ ﴿
على أنو بدؿ من رّب السماوات  ؛ابخلفض ﴾الرَّْ٘ننِ ﴿

 واألرض وما بينهما.
 .ابلرفع ﴾الرَّْ٘ننُ ﴿ كسائي، وخلف العاشرال قرأو

WS 
 چٱ    ٻ ٻ ٻ  چ

 ابن عامر، قرأ [:ٔٔ_ٓٔ﴾]اآلية:اذَ إِ ، أَ انَّ إِ أَ ﴿
ابالستفهاـ ُب األوؿ واإلخبار ُب ﴾ اذَ إِ ، انَّ إِ أَ ﴿والكسائي 

 .الثاين
﴾ اذَ إِ ، أَ انَّ إِ أَ ﴿ عاصم، وخلف العاشر قرأو

 .ابالستفهاـ فيهما
وكل من استفهم فهو على أصلو من التسهيل 

لتحقيق مع اإلدخاؿ قوال ابهشاـ ف :والتحقيق وغًنشما
 ابلتحقيق ببل إدخاؿ. اأْلَْربَػَعةِ اَبِقي اْلُقرّاِء و  ،واحدا

 .ُنذؼ األلف ﴾زمَِرَةً ﴿ بن عامر، وحفصا قرأ[: ٔٔ:ية﴾]اآلزمَِرَةً ﴿
 أبلف بعد النوف. ﴾ِخرَةً انَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

َماَلِة  :﴾ُموَسى﴿﴿أاََتَؾ﴾،  * املمال:  َوَخَلف اْلَعاِشر.ْلِكَساِئّي، لاِبإْلِ
َماَلِة ال ﴾:َشاءَ ﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر بن ذكواف،اِبإْلِ
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 بوجهٌن ِىَشاـ قرأ :[ٕٚ]اآلية:﴾أَأَنْػُتمْ ﴿
تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخاؿ،  األول:
 ٓنقيقها مع اإلدخاؿ. اسثاين:
بتحقيق اهلمزتٌن  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 مع عدـ اإلدخاؿ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ﴿فََأَراُه﴾، ﴿اْلُكبػَْرى﴾، ،﴿فَػَتْخَشى﴾، ﴿تَػزَكَّى﴾، وقفاً، ﴿طََغى﴾ ﴾ىوً طُ ﴿﴿اَنَداُه﴾،  * املمال:
نْػَيا﴾، ﴾، َسَعى﴿، ﴿طَمَْشى﴾، ﴿اأْلُوىَل﴾﴾، اأْلَْعَلى﴿﴿فَػَناَدى﴾، ، ﴿َيْسَعى﴾ ﴿َوَعَصى﴾، ﴿طََغى﴾، ﴿الدُّ

﴿أَْرَساَىا﴾، ﴿ُمْرَساَىا﴾، َىا﴾ معاً، ﴿َوَمْرَعاَىا﴾، ُضَحا﴿﴿اْلَمْأَوى﴾، ﴿بَػَناَىا﴾، ﴿َفَسوَّاَىا﴾، ﴿َونَػَهى﴾ وقفاً، 
تَػَهاَىا﴾، ﴿طَمَْشاَىا﴾﴿﴿ذِْكرَاَىا﴾،  َماَلِة لْلِكَساِئّي، ُمنػْ  .َوَخَلف اْلَعاِشر: اِبإْلِ

َماَلِة لِْلِكَساِئيّ   .﴿َدَحاَىا﴾: اِبإْلِ
َماَلِة ال :﴾َجاَءتِ ﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر بن ذكواف،اِبإْلِ
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YS 
 چٱ    ٻ ٻ ٻ  چ

َفَعوُ ﴿ َفَعوُ ﴿ عاصم قرأ[: ٗ:ية﴾]اآلفَػتَػنػْ بنصب  ﴾فَػتَػنػْ
 .العٌن

َفعُ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو  .برفع العٌن ﴾وُ فَػتَػنػْ
إبسكاف  ﴾وَ َوىْ ﴿ اْلِكَساِئيّ  قرأ :[ٜ]اآلية:﴾َوُىوَ ﴿

 اهلاء.
 اهْلَاِء.ِبَضمِّ ﴾ َوُىوَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
َنا﴿ بكسر  ﴾انَّ إِ ﴿ بن عامرا قرأ[: ٕ٘:ية﴾]اآلأانَّ َصبَػبػْ

 .اهلمزة ُب الالٌن
بفتح  ﴾انَّ ﴿أَ  عاصم، والكسائي، وخلف العاشر قرأو

 .اهلمزة ُب الالٌن
 
 
 
 
 
 
 
 

 ﴿َيْسَعى﴾، ﴿اْستَػْغىَن﴾، ﴿َتَصدَّى﴾، ،﴿الذِّْكَرى﴾، ، ﴿يَػزَّكَّى﴾ معاً ﴾﴿اأْلَْعَمى﴾، َوتَػَوىلَّ ﴿ * املمال:
َماَلِة لْلِكَساِئّي، ﴿تَػَلهَّى﴾، ﴿طَمَْشى﴾  .َوَخَلف اْلَعاِشر: اِبإْلِ

َماَلِة ال :، ﴿َشاَء﴾ معاً ﴾َجاَءتِ ﴿﴿َجاَءَؾ﴾، ﴿َجاَءُه﴾،   .َوَخَلف اْلَعاِشر بن ذكواف،اِبإْلِ
َماَلِة للكسائي ِعْنَد اْلَوْقِف  :، ﴿ُمَكرََّمٍة﴾ ورموشما﴾َتْذِكرَةٌ ﴿  .داً احِ وَ  الً وْ قػَ اِبإْلِ
َماَلِة للكسائي ِعْنَد اْلَوْقِف  ، ﴿َسَفرٍَة﴾، ﴿بَػَررٍَة﴾ ورموىم:﴾ُمَطهَّرَةٍ ﴿  .ابخلبلؼاِبإْلِ
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بن عامر، ا قرأ[: ٓٔ:ية﴾]اآلُنِشَرتْ ﴿
 بتخفيف الشٌن. ﴾ُنِشَرتْ ﴿ وعاصم
 ﴾تْ رَ شِّ ﴿نُ  الكسائي، وخلف العاشر قرأو

 .بتشديد الشٌن
ابن ذكواف،  قرأ[: ٕٔ:ية﴾]اآل﴿ُسعَِّرتْ 

 بتشديد العٌن.﴾ وحفص  ﴿ُسعَِّرتْ 
 ﴾تْ رَ عِ سُ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .بتخفيف العٌن
 الكسائي قرأ[: ٕٗ:ية﴾]اآل﴿ِبَضِنٌنٍ 

 .ابلظاء املعجمة ﴾ٌنٍ نِ ظَ ﴿بِ 
ابلضاد  ﴾﴿ِبَضِنٌنٍ  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .املعجمة
 
 
 

َماَلِة  :﴾َوارِ ﴿اْلَْ  * املمال:  .اْلِكَساِئيّ دوري لاِبإْلِ
 .هما معا، وفتحهما معا البن ذكواف، وإبمالتالعاشر وخلف الكسائي،و  ،إبمالة الراء واهلمزة لشعبة﴾: رآهُ ﴿
َماَلِة البن ذكواف :﴾َشاءَ ﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر ،اِبإْلِ
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 ﴾كَ لَ دَّ عَ فػَ ﴿ بن عامرا قرأ[: ٚ:ية﴾]اآل﴿فَػَعَدَلكَ 
 .بتشديد الداؿ

بتخفيف  ﴾﴿فَػَعَدَلكَ  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .الداؿ

eS 
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القراء على مذاىبهم فيما بٌن السورتٌن، لكن زاد 
ألصحاب الوصل بٌن السورتٌن دوف بسملة فيما سبق، 

سابقتها، وزاد ملن كاف مذىبو السكت السكت ىنا مع 
 بٌن السورتٌن فيما سبق، البسملة ىنا مع سابقتها.

 
 
 
 

َماَلِة لْلِكَساِئّي، : ﴿َفَسوَّاَؾ﴾ * املمال:   .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ
َماَلِة البن ذكواف :﴾َشاءَ ﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر ،اِبإْلِ
 وابن ذكواف ِنلف عنو. العاشر، ، والكسائي، وخلفشعبةلابإلمالة  ﴾:اؾَ رَ دْ أَ ﴿
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سكت حفص  [:ٗٔ﴾]اآلية:افَ ل رَّ بَ ﴿

 ﴾بل﴿سكتة لطيفة من غًن تنفس على الـ 
 .ويلـز منو إظهار البلـ

رتؾ السكت مع ب اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 إدغاـ البلـ ُب الراء ببل غنة.

الكسائي  قرأ[: ٕٙ:ية﴾]اآلِختاُموُ ﴿
بفتح اخلاء، وألف بعدىا، وفتح  ﴾وُ ٕنَُ اخَ ﴿

 .التاء
بكسر  ﴾ِختاُموُ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .اخلاء، وفتح التاء، وألف بعدىا
 قرأ :[ٖٔ:]اآلية﴾نْػَقَلُبواا ِهمُ أَْىلِ ﴿

﴾ نْػَقَلُبواا مُ هُ أَْىلِ ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشراْلِكَساِئّي، 
 ِبَضمِّ اهْلَاِء، وامليم َوْصبًل.

﴾ نْػَقَلُبواا ِهمُ َأْىلِ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
أما عند بكسر اهلاء، وضم امليم َوْصبًل، و

 .فكلهم يكسروف اهلاء، ويسكنوف امليم اسرقف
حفص  قرأ[: ٖٔ:ية﴾]اآلَفِكِهٌنَ ﴿

 .ُنذؼ األلف اليت بعد الفاء ﴾َفِكِهٌنَ ﴿
 .إبثبات األلف اليت بعد الفاء ﴾ٌنَ هِ كِ ا فَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

َماَلِة لْلِكَساِئّي،  :﴾األبرار﴿، ﴾تتلى﴿ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ
 وابن ذكواف ِنلف عنو. ، والكسائي، وخلف العاشر،شعبةلابإلمالة  ﴾ معاً:اؾَ رَ دْ أَ ﴿

َماَلِة لُدورِّي اْلِكَساِئيّ  :﴿اْلُفجَّاِر﴾   .اِبإْلِ
 ، والكسائي، وخلف العاشر.شعبةلابإلمالة  ﴿رَاَف﴾:
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 ابن عامر، والكسائي قرأ[: ٕٔ:ية﴾]اآل﴿َوَيْصلى
 .بضم الياء، وفتح الصاد، وتشديد البلـ ﴾ىلَّ صَ يُ ﴿وَ 

بفتح الياء،  ﴾﴿َوَيْصلى عاصم، وخلف العاشر قرأو
 .وسكوف الصاد، ؤنفيف البلـ

 ابن عامر، وعاصم قرأ[: ٜٔ:ية﴾]اآللَتَػرَْكُبَّ ﴿
 بضم الباء. ﴾لَتَػرَْكُبَّ ﴿

بفتح  ﴾َبَّ كَ ْر تػَ لَ ﴿ لكسائي، وخلف العاشرا قرأو
 .الباء

 ابن عامر، وعاصم قرأ: [ٕٔ]اآلية:﴾ْرآفُ َعَلْيِهُم اْلقُ ﴿
 بكسر اهلاء، وضم امليم َوْصبًل.﴾ ْرآفُ اْلقُ َعَلْيِهُم ﴿

 ﴾ْرآفُ اْلقُ ُم َعَليػْهُ ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشر ،اْلِكَساِئيّ  قرأو
 ِبَضمِّ اهْلَاِء، وامليم َوْصبًل.

يقفوف بكسر اهلاء، وإسكاف  كل القراء األربعةو 
 .امليم

 
 

 ﴾: ابإلدغاـ هلشاـ، والكسائي.﴿َىْل ثُػوِّبَ * املدغم اسصغري: 
َماَلِة لُدورِّي اْلِكَساِئيّ  :﴿اْلُكفَّاِر﴾ * املمال:  .اِبإْلِ

َماَلِة لْلِكَساِئّي،  :﴾بَػَلى﴾، ﴿َيْصَلى﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشراِبإْلِ
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 اْلِكَساِئيّ  قرأ :[ٕٓٔ]اآلية:﴾َوُىوَ ﴿
 إبسكاف اهلاء. ﴾وَ َوىْ ﴿

ِبَضمِّ ﴾ َوُىوَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 اهْلَاِء.

 اْلِكَساِئيّ  قرأ :[ٗٔ]اآلية:﴾َوُىوَ ﴿
 إبسكاف اهلاء. ﴾وَ َوىْ ﴿

ِبَضمِّ ﴾ َوُىوَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 اهْلَاِء.

بن عامر، ا قرأ [:٘ٔ:ية﴾]اآل﴿اْلَمِجيدُ 
 ابلرفع. ﴾﴿اْلَمِجيدُ  وعاصم
 الكسائي، وخلف العاشر قرأو

 ابخلفض. ﴾﴿اْلَمِجيدِ 
 
 
 
 

َماَلِة  :﴾ارِ النَّ ﴿ * املمال:  .اْلِكَساِئيّ دوري لاِبإْلِ
َماَلِة : ﴾أاََتؾَ ﴿  َوَخَلف اْلَعاِشر.ْلِكَساِئّي، لاِبإْلِ
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 ، وعاصمابن عامر قرأ [:ٗ﴾]اآلية:امَّ لَ  بّلً كُ   فَّ إِ وَ ﴿
 امليم. بتشديد﴾ امَّ لَ ﴿

تخفيف ب ﴾امَ لَ ﴿ َوَخَلف اْلَعاِشر، الكسائي قرأو
 امليم.

mS 
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بتخفيف  ﴾رَ َقدَ ﴿ الكسائي قرأ[: ٖ:ية﴾]اآلَقدَّرَ ﴿
 .الداؿ

 .بتشديد الداؿ ﴾َقدَّرَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 
 
 
 
 

 ﴿َأْحَوى﴾، ﴿تَػْنَسى﴾، ،﴿اْلَمْرَعى﴾، ﴿فَػَهَدى﴾، وقفاً، ﴿َفَسوَّى﴾ ﴾تُػبػَْلى، اأْلَْعَلى، اأْلَْشَقى﴿ * املمال:
َماَلِة لْلِكَساِئّي، ﴾طَمَْشى﴿﴿الذِّْكَرى﴾، ، ﴿لِْلُيْسَرى﴾ ﴿طَمَْفى﴾،  .َوَخَلف اْلَعاِشر: اِبإْلِ

َماَلِة  :﴾اْلَكاِفرِينَ ﴿  اْلِكَساِئّي.دوري لاِبإْلِ
َماَلِة ال :﴾َشاءَ ﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر بن ذكواف،اِبإْلِ

  



592 
 

 

oS 
 چٱ    ٻ ٻ ٻ  چ

 شعبة قرأ[: ٗ﴾]اآلية:َتْصلى﴿ 
 بضم التاء. ﴾ْصلىتُ ﴿

 بفتح التاء. ﴾َتْصلى﴿ الباقوف قرأو
ىشاـ  قرأ [:ٕٕ﴾]اآلية:رٍ طِ يْ صَ ّنُِ ﴿

 .ابلسٌن﴾ رٍ طِ يْ سَ ّنُِ ﴿
﴾ رٍ طِ يْ صَ ّنُِ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .لصةابلصاد اخلا
 
 
 
 
 
 
 
 

ْدَغاـِ  :﴾َبْل تُػْؤثُِروفَ ﴿ * املدغم اسصغري:  .هِلشاـ، واْلِكَساِئيّ اِبإْلِ
نْػَيا﴿﴿ضَمٍَْن﴾، ﴿تَػزَكَّى﴾، ﴿َفَصلَّى﴾، ﴿َيْصَلى﴾ وقفاً، ﴿اْلُكبػَْرى﴾، ﴿اأْلَْشَقى﴾،  * املمال: ، ﴾الدُّ

َماَلِة لْلِكَساِئّي، ﴿َوُموَسى﴾، ﴿أاََتَؾ﴾، ﴿َتْصَلى﴾، ﴿ُتْسَقى﴾، ﴿اأْلُوىَل﴾، ﴿َوأَبْػَقى﴾  .َوَخَلف اْلَعاِشر: اِبإْلِ
 حده.﴿آنَِيٍة﴾: إبمالة اهلمزة هلشاـ و 

﴿اَنِصَبٌة﴾، ﴿َحاِمَيًة﴾، ﴿آنَِيٍة﴾، ﴿اَنِعَمٌة﴾، ﴿رَاِضَيٌة﴾، ﴿َعالَِيٍة﴾، ﴿اَلِغَيًة﴾، ﴿َجارِيٌَة﴾، ، ﴾اْلَغاِشَيةِ ﴿
ثُوثٌَة﴾ َماَلِة للكسائي ِعْنَد اْلَوْقِف  :﴿َمْصُفوَفٌة﴾، ﴿َمبػْ  .داً احِ وَ  الً وْ قػَ اِبإْلِ

َماَلِة لِْلِكَساِئيِّ : ، ﴿مَّْرُفوَعٌة﴾، ﴿مَّْوُضوَعٌة﴾﴾َخاِشَعةٌ ﴿  ِِنُْلٍف َعْنُو.َحاَلَة اْلَوْقِف اِبإْلِ
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 بن عامر، وعاصما قرأ[: ٖ:ية﴾]اآلَواْلَوْترِ ﴿
 .بفتح الواو ﴾َواْلَوْترِ ﴿

بكسر  ﴾ْترِ َواْلوِ ﴿ الكسائي، وخلف العاشر قرأو
 الواو.

 ﴾رَ دَّ قَ ﴿فػَ  ابن عامر قرأ[: ٙٔ:ية﴾]اآل﴿فَػَقَدرَ 
 بتشديد الداؿ.

 .بتخفيف الداؿ ﴾﴿فَػَقَدرَ  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 اَل وَ ﴿ ابن عامر قرأ[: ٛٔ:ية﴾]اآلَوال َٓنَاضُّوفَ ﴿

 .بدوف ألف بعدىاو  ،بضم الاء ﴾وفَ ضُّ ٓنَُ 
بفتح الاء  ﴾َوال َٓنَاضُّوفَ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .وإثبات ألف بعدىا
 
 

 
 

﴾، ﴿ابْػَتبَلُه﴾ معاً  * املمال: َماَلِة لْلِكَساِئّي، ﴿تَػَوىلَّ  .َوَخَلف اْلَعاِشر: اِبإْلِ
َماَلِة ال :﴾َجاءَ وَ ﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر بن ذكواف،اِبإْلِ
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﴿َوال [، ٕ٘:ية﴾]اآلال يُػَعذِّبُ ﴿

 ﴿اَل  الكسائي قرأ[: ٕٙ:ية﴾]اآليُوِثقُ 
 .بفتح الذاؿ، والثاء ﴾قُ وثَ  يُ اَل ، وَ بُ ذَّ عَ يػُ 

، بُ ذِّ عَ  يػُ اَل ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 .بكسر الذاؿ، والثاء ﴾قُ وثِ  يُ اَل وَ 
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القراء على مذاىبهم فيما بٌن السورتٌن، 
لكن زاد ألصحاب الوصل بٌن السورتٌن 
دوف بسملة فيما سبق، السكت ىنا مع 

مذىبو السكت بٌن سابقتها، وزاد ملن كاف 
السورتٌن فيما سبق، البسملة ىنا مع 

 سابقتها.
 اْبن َعاِمر، قرأ: [ٖٙ]اآلية:﴾َسبُ َأضمَْ ﴿
 .بفتح السٌن ﴾َسبُ َأضمَْ ﴿ َوَعاِصم
 الكسائي، َوَخَلف اْلَعاِشر قرأو

 .بكسر السٌن ﴾ِسبُ َأضمَْ ﴿
﴾ ابلنصب، الكاؼ، و﴿َرقَػَبةً  بفتح ﴾كَّ فَ ﴿ الكسائي قرأ[: ٗٔ-ٖٔاآليتاف﴾]* أَْو ِإْطعاـٌ  ﴿َفكُّ َرقَػَبةٍ 

 و﴿َأْطَعَم﴾ بفتح اهلمزة وامليم.
بكسر اهلمزة، وألف بعد  ﴾اـٌ عَ طْ إِ ﴿و ،ابخلفض ﴾ةٍ بَ قػَ رَ ﴿و ،برفع الكاؼ ﴾كُّ ﴿فَ  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .العٌن، ورفع امليم منونة
﴾، ﴿الذِّْكَرى﴾ * املمال: َماَلِة لْلِكَساِئّي، ﴿َوَأنَّ  .َوَخَلف اْلَعاِشر: اِبإْلِ

 وابن ذكواف ِنلف عنو. ، والكسائي، وخلف العاشر،شعبةلابإلمالة  ﴾:اؾَ رَ دْ أَ ﴿
َماَلِة للكسائي ِعْنَد اْلَوْقِف  :، ﴿مَّْرِضيًَّة﴾، ﴿اْلَعَقَبُة﴾، ﴿اِبلرَّْ٘نَِة﴾ ورموه﴾اْلُمْطَمِئنَّةُ ﴿  .داً احِ وَ  الً وْ قػَ اِبإْلِ
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 وخلف، حفص قرأ [:ٕٓ﴾]اآلية:ةٌ دَ صَ ؤْ مُ ﴿
 .ِبمزة ساكنة بعد امليم﴾ ةٌ دَ صَ ؤْ مُ ﴿ العاشر 
 اهلمزة إببداؿ﴾ ةٌ دَ صَ و مُ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 واوا ساكنة مدية.

uS 
 چٱ    ٻ ٻ ٻ  چ

 بَل ﴿فَ  ابن عامر قرأ[: ٘ٔ:ية﴾]اآلَوال طَماؼُ ﴿
 ابلفاء. ﴾اؼُ طمََ 

 .ابلواو ﴾َوال طَماؼُ ﴿ اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  اَبِقي قرأو

wS 
 چٱ    ٻ ٻ ٻ  چ

 
 
 

 
 

َبْت َٖنُودُ ﴿ * املدغم اسصغري: ْدَغاـِ ﴾َكذَّ  .َواْلِكَساِئيّ  ،ْبن َعاِمرال: اِبإْلِ
َىا﴿﴿َوُضَحاَىا﴾،  * املمال: ، ﴿زَكَّاَىا﴾، ﴾َوتَػْقَواَىا﴿﴿يَػْغَشاَىا﴾، ﴿بَػَناَىا﴾، ﴿َسوَّاَىا﴾، ﴾، َجبلَّ

﴿يَػْغَشى﴾، ﴿َْنَلَّى﴾، ﴿ِبطَْغَواَىا﴾، ﴿َأْشَقاَىا﴾، ﴿َوُسْقَياَىا﴾، ﴿َفَسوَّاَىا﴾، ﴿ُعْقَباَىا﴾، ، ﴿َدسَّاَىا﴾
 ،﴾ َماَلِة لْلِكَساِئّي،معاً، ﴿لِْلُيْسَرى﴾، ﴿َواْستَػْغىَن﴾ ﴿اِبْلُْسىَن﴾ ﴿َواتػََّقى﴾،﴿َأْعَطى﴾، ﴿َواأْلُنْػَثى﴾، ﴿َلَشّتَّ  : اِبإْلِ

 .َوَخَلف اْلَعاِشر
َماَلِة لْلِكَساِئيّ ﴿َطَحاَىا﴾:  ﴾،َتبَلَىا﴿  .اِبإْلِ
َماَلِة  :﴾ارِ هَ النػَّ وَ ﴿  .اْلِكَساِئيّ  دوريلِ اِبإْلِ
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yS0و  

 چٱ    ٻ ٻ ٻ  چ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

﴿اأْلَْشَقى﴾ وقفاً، ﴿لِْلُعْسَرى﴾، ﴿تَػَردَّى﴾، ﴿لَْلُهَدى﴾، ﴿َواأْلُوىَل﴾، ﴿تَػَلظَّى﴾، ﴿َيْصبَلَىا﴾،  * املمال:
﴾، ﴿اأْلَتْػَقى﴾ وقفاً، ﴿يَػتَػزَكَّى﴾، ﴿ُْنَْزى﴾، ﴿اأْلَْعَلى﴾، ﴿يَػْرَضى ﴿قَػَلى﴾،  ﴾، ﴿َوالضَُّحى﴾،﴿َوتَػَوىلَّ

َماَلِة لْلِكَساِئّي، اأْلُوىَل﴾، ﴿فَػتَػْرَضى﴾، ﴿َفآَوى﴾، ﴿فَػَهَدى﴾، ﴿فََأْغىَن﴾﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر: اِبإْلِ
َماَلِة لْلِكَساِئيّ : ﴿َسَجى﴾  .اِبإْلِ
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2S4و  

 چٱ    ٻ ٻ ٻ  چ
 ُنذؼ  ﴾تَ يْ رَ أَ ﴿ الكسائي قرأ: [ٔٔوٜ]اآلية:﴾تَ يْ أَ رَ أَ ﴿

  .اهلمزة الثانية املتوسطة
حمققة  اهلمزة إبثبات ﴾تَ يْ أَ رَ أَ ﴿اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعِة  قرأو

 ُب الالٌن.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

َماَلِة ﴿اْستَػْغىَن﴾، ﴿الرُّْجَعى﴾، ﴿يَػنػَْهى﴾، ﴿َصلَّى﴾، ﴿اهْلَُدى﴾، ﴿اِبلتػَّْقَوى﴾﴿لََيْطَغى﴾،  * املمال: : اِبإْلِ
 .َوَخَلف اْلَعاِشرلْلِكَساِئّي، 

 .هما معا، وفتحهما معا البن ذكواف، وإبمالتالعاشر وخلف الكسائي،و  ،إبمالة الراء واهلمزة لشعبة﴾: رآهُ ﴿
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 الكسائي قرأ: [ٖٔ]اآلية:﴾تَ يْ أَ رَ أَ ﴿

  .اهلمزة الثانية املتوسطة ُنذؼ  ﴾تَ يْ رَ أَ ﴿
 إبثبات ﴾تَ يْ أَ رَ أَ ﴿اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعِة  قرأو
 حمققة ُب الالٌن. اهلمزة

6S8و  

 چٱ    ٻ ٻ ٻ  چ
 بن عامر، وعاصما قرأ[: ٘:ية﴾]اآلَمْطَلعِ ﴿

 بفتح البلـ. ﴾عِ لَ طْ مَ ﴿
 ﴾عِ لِ طْ ﴿مَ  الكسائي، وخلف العاشر قرأو

 بكسر البلـ.
 
 
 
 
 
 
 

﴾، ﴿يَػَرى﴾ * املمال: َماَلِة لْلِكَساِئّي، ﴿َوتَػَوىلَّ  .َوَخَلف اْلَعاِشر: اِبإْلِ
 وابن ذكواف ِنلف عنو. ، والكسائي، وخلف العاشر،شعبةلابإلمالة  ﴾:اؾَ رَ دْ أَ ﴿
َماَلِة ال ﴾:َجاَءتْػُهمُ ﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر بن ذكواف،اِبإْلِ
َماَلِة ل :﴾رِ انَ ﴿  اْلِكَساِئّي.دوري اِبإْلِ
َماَلِة للكسائي ِعْنَد اْلَوْقِف  :، ﴿الزَّاَبنَِيَة﴾، ﴿البَػيَِّنُة﴾ ورموه﴾َخاِطَئةٍ ﴿﴾، اِبلنَّاِصَيةِ ﴿  .داً احِ وَ  الً وْ قػَ اِبإْلِ
َماَلِة للكسائي ِعْنَد اْلَوْقِف  :﴾ُمَطهَّرَةٌ ﴿  .ابخلبلؼاِبإْلِ
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َئِة﴾ يِرْبَِ الْ ﴿ابن ذكواف  قرأ :معا[ ٚوٙ﴾]اآلية:ةِ يَّ ِرْبَِ الْ ﴿

وحينئذ يكوف  ،وبعد الياء شمزة مفتوحة ،بياء ساكنة بعد الراء
 .متصبلعنده املد 

بياء مشددة مفتوحة ﴾ ةِ يَّ ِرْبَِ الْ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 بقلب اهلمزة َيء وإدغاـ الياء قبلها فيها. ، أي:بعد الراء

ASوC  

 چٱ    ٻ ٻ ٻ  چ
 َوَخَلف اْلَعاِشراْلِكَساِئّي،  قرأ: [ٙ]الزلزلة:﴾رُ ْصدُ يَ ﴿

 .إبمشاـ الصاد صوت الزاي
 .ابلصاد اخلالصة ابن عامر، وعاصم قرأو
إبسكاف  ﴾هْ رَ يػَ ﴿ىشاـ  قرأ :[معاً ٛوٚ:لزلزلة﴾]اهُ رَ يػَ ﴿

 .ووقفاً  اهلاء وصبلً 
 ،مع الصلة وصبلً  ءااهل بضم ﴾هُ رَ يػَ ﴿الباقوف  قرأو

 .وإبسكاِنا وقفاً 
 
 
 
 

َماَلِة لْلِكَساِئّي، ﴿أَْوَحى﴾ * املمال:  .َوَخَلف اْلَعاِشر: اِبإْلِ
َماَلِة للكسائي ِعْنَد اْلَوْقِف  :اْلِرَْبِيَِّة﴾ ورموه﴿  .داً احِ وَ  الً وْ قػَ اِبإْلِ
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FSوG  

 چٱ    ٻ ٻ ٻ  چ
 اْلِكَساِئيّ  قرأ :[ٚ]االلقارعة:﴾ُهوَ ف﴿

 إبسكاف اهلاء. ﴾وَ هْ ف﴿
 ِبَضمِّ اهْلَاِء.﴾ ُهوَ ف﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
ابن عامر،  قرأ[: ٙ:تكاثر﴾]اللَتَػَرُوفَّ ﴿

 بضم التاء ﴾فَّ وُ رَ تػُ لَ ﴿والكسائي 
بفتح  ﴾فَّ وُ رَ تػَ لَ ﴿ عاصم، وخلف العاشر قرأو

 .التاء
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وابن ذكواف ِنلف عنو. العاشر،، والكسائي، وخلف شعبةلابإلمالة  ﴾:اؾَ رَ دْ أَ ﴿ * املمال:
َماَلِة لْلِكَساِئّي، ﴿أهَْلَاُكُم﴾  .َوَخَلف اْلَعاِشر: اِبإْلِ

َماَلِة ورموه ﴾اْلَقارَِعةُ ﴿  عند الوقف ابخلبلؼ.للكسائي : اِبإْلِ
َماَلِة للكسائي ِعْنَد اْلَوْقِف  :﴿رَّاِضَيٍة﴾، ﴿َىاِويٌَة﴾ ورموه  .داً احِ وَ  الً وْ قػَ اِبإْلِ
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IS 
 چٱ    ٻ ٻ ٻ  چ

 ال خبلؼ فيها بٌن القراء األربعة

KS 
 چٱ    ٻ ٻ ٻ  چ

القراء على مذاىبهم فيما بٌن السورتٌن، لكن 
زاد ألصحاب الوصل بٌن السورتٌن دوف بسملة فيما 
سبق، السكت ىنا مع سابقتها، وزاد ملن كاف مذىبو 
السكت بٌن السورتٌن فيما سبق، البسملة ىنا مع 

 سابقتها.
 ﴾َٗنَعَ ﴿ عاصم قرأ[: ٕ:ية﴾]اآلَٗنَعَ ﴿

 .بتخفيف امليم
 .بتشديد امليم ﴾عَ ﴿َٗنَّ  اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو
 َوَعاِصم اْبن َعاِمر، قرأ :[ٖ]اآلية:﴾ضَمَْسبُ ﴿

 .بفتح السٌن﴾ضَمَْسبُ ﴿
 .بكسر السٌن ﴾بُ ضَمْسِ ﴿ الكسائي َوَخَلف اْلَعاِشر قرأو
 .ِبمزة ساكنة بعد امليم﴾ ةٌ دَ صَ ؤْ مُ ﴿ العاشر  وخلف، حفص قرأ [:ٛ﴾]اآلية:ةٌ دَ صَ ؤْ مُ ﴿
 واوا ساكنة مدية. اهلمزة إببداؿ﴾ ةٌ دَ صَ و مُ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .بفتح العٌن، وامليم ﴾﴿َعَمدٍ  ابن عامر، وحفص قرأ[: ٜ:ية﴾]اآل﴿َعَمدٍ 
 .بضم العٌن، وامليم ﴾دٍ مُ ﴿عُ  شعبة، والكسائي، وخلف العاشر قرأو

 وابن ذكواف ِنلف عنو. ، والكسائي، وخلف العاشر،شعبةلابإلمالة  ﴾:اؾَ رَ دْ أَ ﴿ * املمال:
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OSوQ و 
S 

 چٱ    ٻ ٻ ٻ  چ
 ابن عامر قرأ[: ٔ:﴾]قريشإِلِيبلؼِ ﴿

 .ُنذؼ الياء ﴾فِ لَ ﴿إِلِ 
 ﴾ؼِ يبَل إِلِ ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 .إبثبات اهلمزة والياء
 الكسائي قرأ: [ٔ]املاعوف:﴾تَ يْ أَ رَ أَ ﴿

  .اهلمزة الثانية املتوسطة ُنذؼ ﴾تَ يْ رَ أَ ﴿
 إبثبات ﴾تَ يْ أَ رَ أَ ﴿اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعِة  قرأو
 حمققة ُب الالٌن. اهلمزة
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USوX 

 Yو

 چٱ    ٻ ٻ ٻ  چ
 َحْفص ىشاـ، و  قرأ: [ٙ]الكافروف:﴾َوِلَ ﴿

 بفتح الياء َوْصبًل، وإسكاِنا َوْقفاً. ﴾َوِلَ ﴿
الياء  إبسكاف ﴾َوِل ﴿ اَبِقي اْلُقرّاِء اأْلَْربَػَعةِ  قرأو

 َوْصبلً وَوْقفاً.
 ﴾َ٘نَّاَلةَ ﴿ عاصم قرأ[: ٗ:]املسد﴾َ٘نَّاَلةَ ﴿
ـّ، أي ؛ابلنصب ـّ ىي ٘نّالة الطب. :على الّذ  أذ
على أِنا خِرْب  ؛ابلرفع ﴾َ٘نَّاَلةُ ﴿الباقوف  قرأو

ىي ٘نالة  :أو خِرْب ملبتدإ حمذوؼ، أي ﴾وامرأتو﴿
 الطب.
 
 
 
 

 شاـ.ابإلمالة هل ﴿َعاِبُدوَف﴾ معاً، ﴿َعاِبٌد﴾: * املمال:
َماَلِة ال :﴾اءَ جَ ﴿  .َوَخَلف اْلَعاِشر بن ذكواف،اِبإْلِ

َماَلِة : ﴾َسَيْصَلى﴿، ﴾﴿أَْغىَن   .َوَخَلف اْلَعاِشرلِْلِكَساِئّي، اِبإْلِ
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aSوc 

 eو

 چٱ    ٻ ٻ ٻ  چ
ابن   قرأ [:ٗ﴾]اإلخبلص:واً فُ كُ ﴿

 شمزضم الفاء، و ب ؤًا﴾فُ كُ ﴿ عامر، والكسائي
 الواو.

ضم الفاء، ب﴾ واً فُ كُ ﴿حفص  قرأو
 .وصبل ووقفا إبداؿ اهلمزة واواً و 

إبسكاف ؤًا﴾ فْ كُ ﴿ العاشر خلف قرأو
 ، وشمز الواو. الفاء

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ـ.ٕٚٔٓمارس  ٕٕىػ، املوافق: ٖٛٗٔٗنادى اآلخرة  ٖٕصبلة فجر يـو األربعاء ًَبَّ ُنمد هللا تعاىل بعد 
 كتبه:

 يّ فِ لَ الَ  أمحدُ 
 األزهري   مقرئُ اسْ 

 ببييت العامر بػ: ُأجهور الكِرْبى / طوخ / القليوبية / مصر.
 والمد  أوالً وآخراً وظاىراً وابطناً.




